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Az Országgyűlés 

 
Számvevőszéki és költségvetési  

bizottságának 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának 

Egészségügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
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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  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Nemzeti összetartozás 
bizottságának 

Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési 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 
bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Nemzeti összetartozás 
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 Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott 
T/12415/3., /4., /5., /8., /9., /10., /11., /12., /15., /16., /17., /18., /19., /20., /21., /22., /23., /24., /25., 
/26., /27., /28., /29., /30., /31., /32., /33., /34., /35., /36., /37., /38., /39., /40., /41., /42., /43., /44., 
/45., /46., /47., /48., /49., /50., /51., /52., /53., /56., /57., /58., /59., /60., /61., /62., /63., /64., /65., 
/66., /67., /69., /70., /71., /72., /73., /74., /75., /76., /77., /78., /79., /81., /82., /83., /84., /85., /86., 
/89., /90., /91., /92., /93., /94., /95., /96., /97., /98., /99., /100., /107., /108., /111., /112., /113., /114., 
/115., /116., /117., /119., /120., /122., /123., /124., /125., /126., /127., /128., /129., /130., /131., 
/132., /133., /134., /136., /137., /138., /139., /141., /142., /143., /144., /145., /146., /147., /148., 
/149., /150., /151., /152., /153., /154., /155., /156., /157., /158., /159., /160., /163., /166., /168., 
/169., /170., /171., /172., /173., /175., /176., /177., /178., /179., /180., /181., /182., /183., /184., 
/185., /186., /187., /188., /189., /190., /191., /192., /193., /194., /195., /196., /197., /198., /199., 
/200., /201., /203., /204., /205., /206., /207., /208., /209., /210., /211., /212., /213., /214., /215., 
/216., /217., /218., /221., /222., /225., /226., /227., /229., /230., /231., /232., /233., /234., /235., 
/236., /237., /238., /239., /240., /241., /242., /243., /244., /245., /246., /247., /248., /249., /250., 
/251., /252., /253., /254., /255., /256., /257., /258., /261., /262., /263., /264., /266., /267., /268., 
/271., /272., /273., /274., /275., /276., /277., /278., /281., /282., /283., /284., /285., /286., /289., 
/290., /291., /292., /293., /294., /295., /296., /297., /298., /299., /300., /302., /304., /305., /306., 
/307., /308., /309., /310., /311., /312., /313., /314., /315., /316., /317., /318., /319., /320., /321., 
/322., /323., /324., /325., /326., /327., /328., /329., /330., /331., /332., /333., /334., /335., /336., 
/337., /338., /339., /340., /341., /342., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /351., 
/352., /353., /354., /355., /356., /357., /358., /359., /360., /361., /362., /363., /364., /365., /366., 
/367., /368., /369., /370., /371., /372., /373., /374., /375., /376., /377., /378., /379., /380., /381., 
/382., /383., /384., /385., /386., /387., /388., /390., /391., /392., /393., /394., /395., /396., /397., 
/398., /399., /400., /401., /402., /403., /404., /405., /406., /407., /408., /409., /410., /411., /412., 
/415., /416., /417., /418., /419., /420., /421., /422., /423., /424., /425., /426., /427., /428., /429., 
/431., /432., /433., /434., /435., /437., /439., /440., /441., /442., /443., /444., /445., /446., /447., 
/448., /449., /450., /451., /452., /453., /454., /455., /456., /457., /458., /459., /460., /463., /465., 
/467., /468., /469., /470., /474., /475., /476., /477., /478., /479., /480., /481., /482., /483., /484., 
/485., /486., /487., /488., /489., /490., /491., /492., /493., /494., /495., /496., /497., /498., /499., 
/500., /501., /502., /503., /504., /505., /506., /507., /508., /509., /510., /511., /512., /513., /514., 
/515., /516., /517., /518., /519., /520., /521., /523., /524., /525., /527., /528., /529., /530., /532., 
/534., /535., /536., /537., /538., /540., /541., /542., /543., /544., /545., /546., /547., /548., /549., 
/550., /551., /552., /553., /554., /555., /557., /558., /559., /561., /562., /563., /564., /565., /566., 
/567., /568., /570., /571., /572., /573., /574., /575., /576., /577., /578., /579., /580., /581., /582., 
/584., /585., /586., /587., /588., /589., /590., /591., /592., /593., /594., /597., /598., /600., /601., 
/602., /603., /604., /605., /606., /607., /608., /609., /610., /611., /612., /613., /614., /615., /616., 
/617., /618., /619., /620., /621., /622., /624., /626., /627., /628., /629., /631., /633., /634., /635., 
/636., /637., /638., /640., /641., /642., /644., /645., /646., /647., /648., /649., /650., /651., /653., 
/654., /655., /656., /657., /658., /659., /660., /661., /662., /663., /664., /665., /666., /667., /668., 
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/669., /670., /671., /672., /673., /674., /675., /676., /677., /678., /679., /680., /681., /682., /683., 
/684., /685., /686., /687., /688., /689., /690., /691., /692., /693., /694., /695., /696., /697., /698., 
/699., /700., /701., /702., /703., /704., /705., /706., /709., /710., /711., /712., /714., /716., /717., 
/718., /720., /721., /722., /723., /724., /725., /726., /727., /728., /730., /731., /732., /733., /734., 
/735., /736., /737., /738., /739., /740., /741., /742., /743., /744., /745., /746., /747., /748., /749., 
/750., /751., /752., /753., /754., /755., /756., /757., /758., /759., /760., /761., /762., /763., /764., 
/765., /766., /767., /768., /769., /770., /771., /772., /773., /774., /775., /776., /777., /778., /779., 
/780., /781., /782., /783., /784., /785., /786., /787., /788., /789., /790., /791., /792. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 
Visszavont módosító indítványok: T/12415/110. (Pokorni Zoltán), T/12415/167. (Dr. Gyenes Géza, 
Dr. Kiss Sándor). 
 
 
 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.  
 

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 HHSZ. 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 HHSZ. 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 HHSZ. 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. 
 

A határozathozatal I. részéhez tartoznak azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli 
átcsoportosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, 
illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a módosító 
javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 
 
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, 
terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
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1. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
53. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap a 2014. évben [38 650] 39 580 forint. 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/132. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
2. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
53. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap a 2014. évben [38 650] 48 430 forint. 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/130. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
3. Lázár János és dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 55. § (3) bekezdés 

módosítását javasolja: 
 
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői 
óradíj a 2014. évben [3000] 5000 forint. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/83. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
4. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 55. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 5., (83. sz. jav. - 55.§(4)),  pontjával. 
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(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői 
óradíj a 2014. évben [3000]6000 forint. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/512/1. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
5. Lázár János és dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés 

módosítását javasolja: 
 
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi 
óradíj a 2014. évben [3000] 5000 forint. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/83. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
6. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi 
óradíj a 2014. évben [3000]6000 forint. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/512/2. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6., (512-2. sz. jav. - 55.§(4)), 152., (512-3. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 178., (512-3. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc18.jcs), 301., (512-3. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 3., (83. sz. jav. - 55.§(3)),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4., (512-1. sz. jav. - 55.§(3)), 152., (512-3. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 178., (512-3. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc18.jcs), 301., (512-3. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjaival. 



6 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
7. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 56. § (7) 

bekezdés módosítását javasolja: 
 
(7) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2014. évben [29 500]45 
000 forint. 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/176. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
8. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   3  Országgyűlési Őrség [2 526,8] 526,8 /-2000,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 150., (210. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., 
(210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 

621., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 
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9. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 3. alcím 

elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [3  Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai] [ 73,0]  /-
73,0 kiad./ 
 [ 73,0]  /-73,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
10. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 8. alcím 1. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [8  Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai] 
       [1  Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai][ 73,0]  /-73,0 kiad./ 
 [ 73,0]  /-73,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 10., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. 

jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 11., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 

1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
11. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 8. alcím 2. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [8  Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai] 
       [2  Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai][ 73,0]  /-73,0 kiad./ 
 [ 73,0]  /-73,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
12. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 8. alcím 3. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [8  Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai] 
       [3  Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai][ 73,0]  /-73,0 kiad./ 
 [ 73,0]  /-73,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 

1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
13. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója] [17 390,8]  /-17390,8 tám./ 
 [17 390,8]  /-17390,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 123., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 

1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 194., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
14. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 tám./ 
 [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/253. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
15. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/233. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1176., (253. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1047., (233. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alcúj5.jcs), 

pontjával. 
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16. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/248. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
17. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 220,8 /-170,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 220,8 /-170,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/261. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
18. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 706., (248. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 852., (261. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/236. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
19. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 090,8 /-300,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 090,8 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/239. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
20. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 854., (236. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1048., (239. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1357., (308. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj31.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/308. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
21. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/310. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
22. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/350. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 869., (310. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 689., (350. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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23. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/307. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
24. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/373. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
25. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1177., (307. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 746., (373. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/354. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
26. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/374. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
27. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 190,8 /-200,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 190,8 /-200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 710., (354. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 750., (374. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1101., (385. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/385. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
28. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 190,8 /-1200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/369. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
29. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/360. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 876., (369. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 692., (360. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
30. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 590,8 /-1800,0 kiad./ 
 [17 390,8] 15 590,8 /-1800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/375. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
31. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/352. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
32. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását 

javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 751., (375. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 711., (352. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/394. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
33. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 14 390,8 /-3000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 14 390,8 /-3000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/376. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
34. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 878., (394. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 753., (376. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/392. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
35. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 560,8 /-830,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 560,8 /-830,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/365. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
36. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 770,8 /-620,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 770,8 /-620,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/426. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 882., (392. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 955., (365. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 758., (426. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
37. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 390,8 /-2000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 15 390,8 /-2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/362. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
38. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/449. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 759., (362. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 693., (449. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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39. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 620,8 /-770,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 620,8 /-770,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/411. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
40. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 263,8 /-127,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 263,8 /-127,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/431. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
41. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1146., (411. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím13.alcúj1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 973., (431. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/446. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
42. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 637,0 /-753,8 kiad./ 
 [17 390,8] 16 637,0 /-753,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/443. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
43. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1170., (446. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1171., (443. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 694., (451. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/451. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
44. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 540,8 /-850,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 540,8 /-850,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/433. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
45. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/454. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1136., (433. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 977., (454. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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46. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/434. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
47. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 300,8 /-90,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 300,8 /-90,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/424. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
48. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 978., (434. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1172., (424. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 
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     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/455. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
49. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/456. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
50. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 040,8 /-350,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 040,8 /-350,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 932., (455. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 890., (456. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 774., (437. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/437. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
51. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/457. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
52. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 437,0 /-953,8 kiad./ 
 [17 390,8] 16 437,0 /-953,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/483. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 935., (457. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 776., (483. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



27 
 
 
 
53. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 090,8 /-300,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 090,8 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/491. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
54. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. 

fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/264. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
55. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 695., (491. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 778., (264. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 173,6 /-217,2 kiad./ 
 [17 390,8] 17 173,6 /-217,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/469. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
56. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 740,8 /-650,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 740,8 /-650,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/474. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
57. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 891., (469. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 893., (474. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 667., (478. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcsúj1jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/478. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
58. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 tám./ 
      [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/493. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
59. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/494. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 677., (493. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1178., (494. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
60. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 640,8 /-750,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 640,8 /-750,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/487. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
61. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/495. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
62. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 697., (487. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1143., (495. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím12.alc7.jcsúj6.jc), 

pontjával. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/518. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
63. Pál Béla, Horváth András Tibor és dr. Varga László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 13 390,8 /-4000,0 tám./ 
 [17 390,8] 13 390,8 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/510. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
64. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 315,8 /-75,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 315,8 /-75,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 631., (518. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 674., (510. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/504. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
65. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/511. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
66. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/489. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1116., (504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 146., (511. sz. jav. - 1.mell.III.fej.1.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1144., (489. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím12.alc7.jcsúj6.jc), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
67. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/498. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
68. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/564. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 715., (498. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1388., (564. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alcúj14.jcs), 

pontjával. 
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69. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 390,8 /-2000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 15 390,8 /-2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/566. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
70. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 939,9 /-450,9 kiad./ 
 [17 390,8] 16 939,9 /-450,9 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/567. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
71. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1376., (566. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím54.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1166., (567. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím20.alc12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/559. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
72. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/606. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
73. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/561. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1358., (559. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj31.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 906., (606. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 907., (561. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
74. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 
                                                                        [17 390,8]17 340,8 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/613. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
75. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/620. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 682., (613. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 966., (620. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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76. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/621. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
77. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 340,8 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/618. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
78. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 270,8 /-120,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1015., (621. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 941., (618. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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                                                                        [17 390,8]17 270,8 /-120,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/616. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
79. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 tám./ 
 [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/624. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
80. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 808., (616. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 716., (624. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 810., (590. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



39 
 Módosító javaslat száma: T/12415/590. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
81. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/664. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
82. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 344,6 /-46,2 kiad./ 
 [17 390,8] 17 344,6 /-46,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/678. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1180., (664. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1173., (678. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 
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83. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/635. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
84. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/679. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
85. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 995., (635. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 815., (679. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 590,8 /-800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/636. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
86. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 15 890,8 /-1500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/680. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
87. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1174., (636. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 816., (680. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1019., (683. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/683. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
88. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 690,8 /-700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/688. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
89. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/642. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 821., (688. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 944., (642. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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90. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 365,8 /-25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/651. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
91. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 140,8 /-250,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 140,8 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/641. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
92. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 822., (651. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1042., (641. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 930,8 /-460,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 930,8 /-460,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/655. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
93. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 140,8 /-250,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 140,8 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/695. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
94. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 360,8 /-30,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 360,8 /-30,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 824., (655. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 919., (695. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1175., (696. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/696. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
95. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/742. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
96. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/697. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1087., (742. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 920., (697. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
97. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 
                                                                         [17 390,8]16 490,8 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/745. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
98. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/781. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
99. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 829., (745. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 709., (781. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 
                                                                          [17 390,8]16 490,8 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/746. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
100. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. 

alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/700. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
101. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
                                                                        [17 390,8]16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1194., (746. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 625., (700. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj41.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/749. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
102. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/747. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
103. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/780. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 831., (749. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1025., (747. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 948., (780. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
104. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 990,8 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/705. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
105. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/779. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 628., (705. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 833., (779. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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106. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/777. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
107. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/776. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
108. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1195., (777. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 835., (776. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/775. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
109. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/772. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
110. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 tám./ 
 [17 390,8] 16 490,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/771. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 959., (775. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 836., (772. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 837., (771. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
111. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 240,8 /-150,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 240,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/770. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
112. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/722. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1181., (770. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 985., (722. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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113. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 250,8 /-140,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 250,8 /-140,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/766. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
114. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 240,8 /-150,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 240,8 /-150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/724. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
115. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 841., (766. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 842., (724. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/736. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
116. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 tám./ 
 [17 390,8] 17 370,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/764. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
117. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1028., (736. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 843., (764. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1196., (739. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 



55 
 Módosító javaslat száma: T/12415/739. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
118. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 390,8 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/738. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
119. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 890,8 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/758. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 629., (738. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 925., (758. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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120. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 241,3 /-149,5 tám./ 
 [17 390,8] 17 241,3 /-149,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/761. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
121. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 kiad./ 
 [17 390,8] 16 790,8 /-600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/759. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
122. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 9. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  4  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 951., (761. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1359., (759. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj31.jcs), 

pontjával. 
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     9  Kossuth Lajos tér rekonstrukciója [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 kiad./ 
 [17 390,8] 17 290,8 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/756. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
123. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 10. cím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   10  Kampányköltségek [6 000,0] 3 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
124. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 51 861,0 /-18000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1129., (756. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alc19.jcsúi1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 143., (208. sz. 

jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/4. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
125. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 54 593,0 /-15268,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/5. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
126. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 61 861,0 /-8000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/11. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 166., (4. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.címúj4.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1071., (5. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1209., (5. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1097., (11. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím2.alc3.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
127. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 811,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/39. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
128. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 811,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/38. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
129. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 175., (39. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1365., (38. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím27.alc), 

pontjával. 
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     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 811,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/37. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
130. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 461,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/36. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
131. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 67 861,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/84. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 644., (37. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím18.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 153., (36. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 160., (84. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
132. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 361,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/86. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
133. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 661,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/200. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
134. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását 

javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1165., (86. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím19.alcúj6.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 548., (200. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.18.cím),  pontjával.
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 68 661,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/199. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
135. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 661,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/198. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
136. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 461,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/197. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 539., (199. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.6.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 541., (198. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 543., (197. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.11.cím),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
137. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását 

javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 69 361,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/195. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
138. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     1  Közszolgálati hozzájárulás [69 861,0] 9 861,0 /-60000,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 578., (195. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 140., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 

1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
139. Novák Előd és Pörzse Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím 

kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 
     2 Történelmi tematikájú fikciós filmek elkészítésének támogatása 2 000,0
 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/129. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
140. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 23. 

cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  23  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
     1  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal[7 025,2] 3 025,2 /-4000,0 bev./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 082,5] 2 274,0 /-808,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 730,0] 538,5 /-
191,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 125,0] 125,0 /-1000,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú kiadások [2 029,1] 29,1 /-2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 503., (129. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
141. Szilágyi Péter, Scheiring Gábor és dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 24. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  24  Nemzeti Választási Iroda 
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3 Helyi népszavazások, népi kezdeményezések  250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/108. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 655., (209. 

sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 

1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: A költségvetési törvényjavaslat szerkezeti rendje miatt nem végezhető el a 
költségvetési befizetési kötelezettség előírása. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 203., (108. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
142. Szilágyi Péter, Scheiring Gábor és dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet I. fejezet 24. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  24  Nemzeti Választási Iroda 
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3 Helyi népszavazások, népi kezdeményezések  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/107. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
143. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím 1. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       1  Állami kitüntetések [ 436,7] 236,7 /-200,0 kiad./ 
 [ 436,7] 236,7 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 144., (107. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc3.jcs1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
144. Szilágyi Péter, Scheiring Gábor és dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      3  Államfői Protokoll kiadásai 
         1  Államfői Protokoll kiadásai [ 276,2] 176,2 /-100,0 tám./ 
 [ 276,2] 176,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/107. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
145. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím 3. 

jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      3  Államfői Protokoll kiadásai 
         1  Államfői Protokoll kiadásai [ 276,2] 226,2 /-50,0 tám./ 
 [ 276,2] 226,2 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/151. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 142., (107. sz. jav. - 1.mell.I.fej.24.cím2.alcúj3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 586., (151. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc20.jcs), 

pontjával. 
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146. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet III. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 
   1  Alkotmánybíróság [1 754,6] 1 779,6 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 48,0] 73,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/511. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
147. Gulyás Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását 

javasolja: 
 
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 
   1  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala [1 215,4] 1 223,4 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 794,0] 795,3 /+1,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 217,4] 218,1
 /+0,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 192,0] 198,0 /+6,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/166. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 65., (511. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1445., (166. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 

pontjával. 
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148. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IV. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 
   1  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala [1 215,4] 1 295,4 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 794,0] 844,0 /+50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 217,4] 247,4
 /+30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/515. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
149. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VI. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [74 566,3] 74 666,3 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Felújítások [ 500,0] 600,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/32. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
150. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 414., (515. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 602., (32. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.
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   1  Bíróságok [74 566,3] 78 566,3 /+4000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [49 704,3] 52 204,3 /+2500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[12 323,3]13 073,3
 /+750,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [13 749,2] 14 499,2 /+750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
151. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VI. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [74 566,3] 74 816,3 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [49 704,3] 49 904,3 /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[12 323,3]12 373,3
 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/513. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
152. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VI. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 174., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 292., (513. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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   1  Bíróságok [74 566,3] 74 651,3 /+85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [49 704,3] 49 789,3 /+85,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/512/3. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
153. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VI. fejezet 2. cím módosítását 

javasolja: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   2  Kúria [2 596,1] 2 996,1 /+400,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/36. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
154. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VI. fejezet 3. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcímcsoport  felvételével: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4., (512-1. sz. jav. - 55.§(3)), 6., (512-2. sz. jav. - 55.§(4)), 

178., (512-3. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc18.jcs), 301., (512-3. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 130., (36. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 
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       3 Debreceni Városi Bíróság épületének rekonstrukciója 1 000,0
 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/277. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
155. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VIII. fejezet 1. cím módosítását 

javasolja: 
 
VIII. ÜGYÉSZSÉG 
   1  Ügyészségek [36 851,0] 38 434,6 /+1583,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [25 010,9] 25 975,9 /+965,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[6 884,0]7 144,1
 /+260,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [3 726,9] 3 855,0 /+128,1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [1 225,0] 1 455,4 /+230,4 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/216. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
156. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet VIII. fejezet 1. cím 

módosítását javasolja: 
 
VIII. ÜGYÉSZSÉG 
   1  Ügyészségek [36 851,0] 37 101,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1463., (277. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1434., (216. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím4.alc), 

pontjával. 
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             1  Személyi juttatások [25 010,9] 25 210,9 /+200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[6 884,0]6 934,0
 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/514. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
157. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     1  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [124 137,7]140 137,7
 /+16000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
158. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     1  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [124 137,7]124 290,7
 /+153,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 293., (514. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 523., (119. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. 

jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/133. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
159. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     1  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [124 137,7]127 137,7
 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/138. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
160. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. 

cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     2  A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása [149 575,8] 151 
575,8 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/84. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 524., (133. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1582., (133. sz. 

jav. - 2.mell.Kieg.1.b)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 531., (138. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1539., (138. sz. 

jav. - 2.mell.I.1.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 131., (84. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
161. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     2  A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása [149 575,8] 160 
611,0 /+11035,2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/124. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
162. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     2  A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása [149 575,8] 149 
975,8 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/137. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 526., (124. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1550., (124. sz. 

jav. - 2.mell.II.1.), 1551., (124. sz. jav. - 2.mell.II.2.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 223., (137. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 1552., 
(137. sz. jav. - 2.mell.II.3.előir),  pontjaival. 
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163. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. 

cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     3  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása [264 754,0] 268 254,0 /+3500,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/3. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
164. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 3. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
     támogatása 
     3  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
         gyermekétkeztetési feladatainak támogatása [264 754,0] 289 754,0 /+25000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1239., (3. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 2. mellékletének III. pontját 
is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 529., (123. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
165. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet IX. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     3  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása [264 754,0] 270 754,0 /+6000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
166. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. 

cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     4 Hétvégi és szünidei gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása  18 
000,0 /+18000,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/4. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1150., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 

1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 124., (4. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 2. mellékletét is módosítani 
szükséges. 
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167. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 4. alcím 

módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
     4  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása[29 753,1]31 429,6
 /+1676,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
168. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását 

javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok [87 430,0] 101 
430,0 /+14000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/117. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
169. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását 

javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 525., (122. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. 

jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. 

jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 522., (117. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1588., (117. sz. 

jav. - 3.mell.18.előir.), 1589., (117. sz. jav. - 3.mell.19.előir.),  pontjaival. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok [87 430,0] 97 
790,0 /+10360,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/125. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
170. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. 

fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok [87 430,0] 88 
930,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
171. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet kiegészítését 

javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   4  Hozzájárulás az aprófalvak fenntartható működéséhez  30 000,0 /+30000,0 kiad./ 
  30 000,0 /+30000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 527., (125. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1585., (125. sz. 

jav. - 3.mell.9.), 1586., (125. sz. jav. - 3.mell.10.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 670., (217. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alc3.jcs), 

672., (217. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc1.jcs), 1437., (217. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1446., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 1587., (217. sz. jav. - 3.mell.10.igényújf)),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
172. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok[119 590,6] 111 670,6 /-
7920,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [25 197,2] 17 277,2 /-7920,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/175. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
173. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 

12. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  12  Balassi Intézet 
     1  Márton Áron Szakkollégium működési célú kiadás  85,7 /+85,7 kiad./ 
  85,7 /+85,7 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 199., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1099., (175. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím2.alcúj5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/100. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
174. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 15. cím módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   15  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal [4 715,6] 6 015,6 /+1300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 341,8] 3 041,8 /+700,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 525,5] 725,5
 /+200,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 721,9] 2 121,9 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
175. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       2  Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása [ 50,0] 100,0
 /+50,0 tám./ 
 [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 429., (100. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. 

jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/39. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
176. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 

17. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       17  A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított  
             kártalanítás [ 120,0] 324,7 /+204,7 kiad./ 
 [ 120,0] 324,7 /+204,7 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/516. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
177. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 

18. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       18  Jogi segítségnyújtás [ 115,0] 281,0 /+166,0 kiad./ 
 [ 115,0] 281,0 /+166,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/502. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 127., (39. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 306., (516. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 294., (502. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
178. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 

18. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       18  Jogi segítségnyújtás [ 115,0] 281,0 /+166,0 tám./ 
 [ 115,0] 281,0 /+166,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/512/3. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
179. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. 

alcím 19. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       19  Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./ 
    [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/33. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4., (512-1. sz. jav. - 55.§(3)), 6., (512-2. sz. jav. - 55.§(4)), 

152., (512-3. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 301., (512-3. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 520., (33. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.
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180. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 

20. cím 2. alcím 19. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       19  Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat [ 50,0] 250,0 /+200,0 kiad./ 
 [ 50,0] 250,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/95. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
181. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 19. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       19  Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat [ 50,0] 60,0 /+10,0 tám./ 
 [ 50,0] 60,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/149. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
182. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 20. cím 2. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 195., (95. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1059., (149. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím14.alc1.jcs), 

pontjával. 
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       20  Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./ 
 [ 100,0] 300,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
183. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 

20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       20  Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése [ 100,0] 181,2 /+81,2 kiad./ 
 [ 100,0] 181,2 /+81,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/503. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
184. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 20. cím 2. alcím 41. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 184., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 296., (503. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       [41  Ludovika Campus] [1 151,0]  /-1151,0 tám./ 
 [1 151,0]  /-1151,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
185. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 20. cím 2. alcím 46. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [46  Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése] [ 985,0]  /-
985,0 tám./ 
 [ 985,0]  /-985,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
186. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 46. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 185., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 
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    2  Célelőirányzatok 
       [46  Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése] [ 985,0]  /-
985,0 tám./ 
 [ 985,0]  /-985,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
187. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 3. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       2  Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata[ 70,0]
 100,0 /+30,0 tám./ 
 [ 70,0] 100,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/160. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 552., (647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 

1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 225., (160. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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188. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 

20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [4 166,4] 4 423,5/+257,1 kiad./
 [4 166,4] 4 423,5 /+257,1 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/99. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
189. dr. Aradszki András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 

3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [4 166,4] 4 146,4 /-20,0 kiad./ 
 [4 166,4] 4 146,4 /-20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/214. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
190. dr. Aradszki András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 

3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 428., (99. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 453., (214. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [4 166,4] 4 066,4 /-100,0 tám./ 
 [4 166,4] 4 066,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/215. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
191. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

X. fejezet 24. cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  24  Céltartalékok 
     4  Közszférában foglalkoztatottak illetményemelése  14 500,0 /+14500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
192. Zakó László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [6 522,4] 5 022,4 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 777,3] 1 277,3 /-1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 454., (215. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 608., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. 

sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/75. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
193. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [6 522,4] 6 141,1 /-381,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 777,3] 2 396,0 /-381,3 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/179. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
194. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   1  Miniszterelnökség [6 522,4] 2 144,8 /-4377,6 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 802,9] 1 281,9 /-1521,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 882,7] 403,7 /-
479,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [2 777,3] 399,7 /-2377,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 604., (75. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 657., (75. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím), 673., (75. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1372., (179. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alc25.jcs21.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
195. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

3. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Nemzetstratégiai Kutató Intézet [1 300,0] 1 100,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 689,6] 514,6 /-175,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 213,5] 188,5 /-
25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/95. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 200., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 180., (95. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc19.jcs), 

pontjával. 
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196. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

3. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Nemzetstratégiai Kutató Intézet [1 300,0] 1 100,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 689,6] 514,6 /-175,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 213,5] 188,5 /-
25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/96. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
197. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

3. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Nemzetstratégiai Kutató Intézet [1 300,0] 1 000,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 356,9] 56,9 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/97. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
198. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

3. cím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 652., (96. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1525., (97. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím1.alc), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Nemzetstratégiai Kutató Intézet [1 300,0] 1 100,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 689,6] 539,6 /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 213,5] 163,5 /-
50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/98. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
199. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 3. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Nemzetstratégiai Kutató Intézet [1 300,0] 300,0 /-1000,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1531., (98. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím6.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 227., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., 
(208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 

1543., (208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 

Megjegyzés: A javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.
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200. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 6. cím elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   [6  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum] [ 300,0]  /-
300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 123,4]  /-123,4 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 31,2] 
 /-31,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 142,4]  /-142,4 kiad./ 
       [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 3,0]  /-3,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
201. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 7. cím elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   [7  Nemzeti Örökség Intézete] [ 317,6]  /-317,6 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 192,4]  /-192,4 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 55,6] 
 /-55,6 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 69,6]  /-69,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
202. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 8. cím elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   [8  Veritas Intézet] [ 260,0]  /-260,0 tám./ 
      [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 192,4]  /-192,4 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 55,6] 
 /-55,6 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 12,0]  /-12,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 202., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
203. Szilágyi Péter, Scheiring Gábor és dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 250,0 /-250,0 tám./ 
 [ 500,0] 250,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/108. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 205., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 141., (108. sz. jav. - 1.mell.I.fej.24.cím2.alcúj3.jcs), 

pontjával. 
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204. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 495,0 /-5,0 tám./ 
 [ 500,0] 495,0 /-5,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/148. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
205. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 190,0 /-310,0 tám./ 
 [ 500,0] 190,0 /-310,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1404., (148. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.7.cím3.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
206. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 400,0 /-100,0 tám./ 
 [ 500,0] 400,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/490. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
207. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 450,0 /-50,0 kiad./ 
 [ 500,0] 450,0 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/591. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1179., (490. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1199., (591. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj31.jc),  pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
208. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 480,0 /-20,0 tám./ 
  [ 500,0] 480,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/658. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
209. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 492,0 /-8,0 kiad./ 
                                                        [ 500,0] 492,0 /-8,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/671. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1200., (658. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj31.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1201., (671. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj31.jc),  pontjával. 
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210. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 300,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/689. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
211. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 490,0 /-10,0 tám./ 
 [ 500,0] 490,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/653. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
212. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1083., (689. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1084., (653. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 
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  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 492,0 /-8,0 kiad./ 
                                                       [ 500,0] 492,0 /-8,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/673. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
213. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 445,0 /-55,0 tám./ 
 [ 500,0] 445,0 /-55,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/787. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
214. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       1  Kormányfői protokoll [ 500,0] 400,0 /-100,0 tám./ 
 [ 500,0] 400,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1202., (673. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj31.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 685., (787. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/748. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
215. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       [2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok] [1 690,0]  /-
1690,0 tám./ 
 [1 690,0]  /-1690,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1026., (748. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 379., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
216. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/699. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
217. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 190,0 /-
1500,0 tám./ 
 [1 690,0] 190,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/81. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 632., (699. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 643., (81. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím10.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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218. dr. Kiss Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 290,0 /-
400,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 290,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/71. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
219. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 642,0 /-
48,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 642,0 /-48,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/77. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1538., (71. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs7.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1380., (77. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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220. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 650,0 /-
40,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 650,0 /-40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/142. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
221. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 645,0 /-
45,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 645,0 /-45,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/153. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi 
bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
222. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1132., (142. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1060., (153. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím14.alc6.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/157. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- nem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
223. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 290,0 /-
400,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 290,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/137. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
224. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1363., (157. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím26.alc1.jcs19.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 162., (137. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc), 1552., (137. 

sz. jav. - 2.mell.II.3.előir),  pontjaival. 
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  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 kiad./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/173. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
225. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 660,0 /-
30,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 660,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/160. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
226. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1070., (173. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.címúj6.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 187., (160. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím3.alc2.jcs), 

pontjával. 



108 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 610,0 /-
80,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 610,0 /-80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/190. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
227. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 kiad./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
228. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1155., (190. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcsúj5.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., (208. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 1543., (208. sz. 

jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 340,0 /-
350,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 340,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/256. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
229. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 667,0 /-
23,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 667,0 /-23,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/250. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
230. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 849., (256. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1092., (250. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 640,0 /-
50,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 640,0 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/245. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
231. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 310,0 /-
380,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 310,0 /-380,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/262. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
232. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1356., (245. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj31.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 855., (262. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/266. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
233. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 567,0 /-
123,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 567,0 /-123,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/272. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
234. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 970., (266. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 974., (272. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 856., (300. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/300. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
235. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/299. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
236. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/267. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 859., (299. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 971., (267. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
237. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/275. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
238. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/276. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 982., (275. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 987., (276. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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239. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/274. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
240. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 537,0 /-
153,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 537,0 /-153,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/296. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 991., (274. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 975., (296. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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241. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 580,0 /-
110,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 580,0 /-110,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/281. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
242. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 496,0 /-
194,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 496,0 /-194,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/295. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
243. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 863., (281. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1035., (295. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/282. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
244. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 610,0 /-
80,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 610,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/283. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
245. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 865., (282. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 724., (283. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 680,0 /-
10,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 680,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/293. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
246. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/278. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
247. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 725., (293. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1001., (278. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/333. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
248. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/309. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
249. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 296,0 /-
394,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 296,0 /-394,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 997., (333. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 867., (309. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 557., (286. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/286. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
250. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 kiad./ 
                                                                                                          [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/317. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
251. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 670,0 /-
20,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 670,0 /-20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/271. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 730., (317. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 731., (271. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
252. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/334. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
253. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 090,0 /-
600,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 090,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/335. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 996., (334. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 994., (335. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
254. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 625,0 /-
65,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 625,0 /-65,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/323. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
255. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 510,0 /-
180,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 510,0 /-180,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/304. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 733., (323. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1002., (304. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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256. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 kiad./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/324. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
257. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 090,0 /-
600,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 090,0 /-600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/313. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
258. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 734., (324. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 871., (313. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 630,0 /-
60,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 630,0 /-60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/325. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
259. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/349. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
260. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 735., (325. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 927., (349. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/321. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
261. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/328. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
262. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 690., (321. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 736., (328. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/306. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
263. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 610,0 /-
80,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 610,0 /-80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/322. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
264. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 738., (306. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 739., (322. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 928., (348. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/348. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
265. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/347. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
266. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 240,0 /-
450,0 kiad./ 
                                                                                                          [1 690,0] 1 240,0 /-
450,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/371. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 741., (347. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 691., (371. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
267. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/346. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
268. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/359. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 743., (346. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 626., (359. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
269. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 615,0 /-
75,0 tám./ 
      [1 690,0] 1 615,0 /-75,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/383. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
270. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/355. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 745., (383. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1046., (355. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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271. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/398. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
272. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 605,0 /-
85,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 605,0 /-85,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/384. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 749., (398. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1134., (384. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 
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273. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/386. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
274. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/401. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
275. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 963., (386. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1003., (401. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 305,0 /-
385,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 304,5 /-385,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/370. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
276. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 670,0 /-
20,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 670,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/387. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
277. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1135., (370. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1086., (387. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 670,0 /-
20,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 670,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/388. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
278. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 410,0 /-
280,0 kiad./ 
                                                                                                        [1 690,0]1 410,0 /-280,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/377. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
279. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1203., (388. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 756., (377. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/417. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
280. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 440,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/378. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
281. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 550., (417. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc20.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 760., (378. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 885., (450. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



134 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/450. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
282. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/420. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
283. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 767., (420. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 407., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
284. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 630,0 /-
60,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 630,0 /-60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/429. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
285. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/445. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 768., (429. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 769., (445. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
286. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/444. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
287. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 kiad./ 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/452. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 771., (444. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 627., (452. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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288. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/441. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
289. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/422. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1034., (441. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1160., (422. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

pontjával. 
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290. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 665,0 /-
25,0 kiad./ 
 1 665,0 /-25,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/439. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
291. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/435. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
292. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 775., (439. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1137., (435. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/513. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
293. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/514. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
294. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 524,0 /-
166,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 524,0 /-166,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 151., (513. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 156., (514. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/502. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
295. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 290,0 /-
400,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 290,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/488. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
296. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 608,8 /-
81,2 tám./ 
 [1 690,0] 1 608,8 /-81,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 177., (502. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc18.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1204., (488. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 



141 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/503. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
297. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 679,0 /-
11,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 679,0 /-11,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/521. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
298. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 183., (503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 788., (521. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1205., (497. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/497. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
299. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/530. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
300. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 680,0 /-
10,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 680,0 /-10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/506. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 553., (530. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1126., (506. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alc18.jcsúj2.jc), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
301. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 439,0 /-
251,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 439,0 /-251,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/512/3. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
302. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 672,0 /-
18,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 672,0 /-18,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/523. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4., (512-1. sz. jav. - 55.§(3)), 6., (512-2. sz. jav. - 55.§(4)), 

152., (512-3. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím), 178., (512-3. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc18.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 792., (523. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
303. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 570,0 /-
120,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 570,0 /-120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/554. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
304. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/527. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1091., (554. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 983., (527. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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305. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 630,0 /-
60,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 630,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/535. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
306. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 485,3 /-
204,7 kiad./ 
 [1 690,0] 1 485,3 /-204,7 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/516. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
307. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1096., (535. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 176., (516. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc17.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 320,0 /-
370,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 320,0 /-370,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/536. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
308. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 515,0 /-
175,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 515,0 /-175,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/547. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
309. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 558., (536. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 899., (547. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 667,0 /-
23,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 667,0 /-23,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/525. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
310. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 603,0 /-
87,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 603,0 /-87,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/546. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
311. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 795., (525. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 900., (546. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/571. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
312. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 661,0 /-
29,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 661,0 /-29,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/548. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
313. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 670,0 /-
20,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 670,0 /-20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 559., (571. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 901., (548. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/557. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
314. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 140,0 /-
550,0 kiad./ 
[1 690,0] 1 140,0 /-550,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/532. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
315. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 797., (557. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 681., (532. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 560., (572. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/572. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
316. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 570,0 /-
120,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 570,0 /-120,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/568. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
317. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 290,0 /-
400,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 290,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/597. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 800., (568. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1012., (597. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
318. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 990,0 /-
700,0 kiad./ 
 [1 690,0] 990,0 /-700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/604. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
319. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/598. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1117., (604. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1013., (598. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
320. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/578. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
321. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 700,0 /-
990,0 kiad./ 
 [1 690,0] 700,0 /-990,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/562. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 940., (578. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 908., (562. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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322. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/579. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
323. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 620,0 /-
70,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 620,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/608. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
324. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 909., (579. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1138., (608. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 tám./ 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/580. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
325. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 990,0 /-
700,0 kiad./ 
 [1 690,0] 990,0 /-700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/584. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
326. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 910., (580. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 911., (584. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/609. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
327. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/581. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
328. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 643,0 /-
47,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 643,0 /-47,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 912., (609. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 805., (581. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/622. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
329. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 090,0 /-
600,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 090,0 /-600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/570. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
330. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 630,0 /-
60,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 630,0 /-60,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1016., (622. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 561., (570. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 807., (626. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/626. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
331. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/650. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
332. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 790,0 /-
900,0 kiad./ 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
 [1 690,0] 790,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/585. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1118., (650. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 913., (585. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
333. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/649. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
334. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/612. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 942., (649. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 914., (612. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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T/12415/796. 

 
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  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Nemzeti összetartozás 
bizottságának 

Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 

 
a ján lása  

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló  

 
T/12415. sz. törvényjavaslat  

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
2. kötet 
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335. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 390,0 /-
300,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 390,0 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/586. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
336. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/631. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
337. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 647., (586. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj21.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 811., (631. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/628. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
338. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 680,0 /-
10,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 680,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/657. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
339. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 812., (628. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1139., (657. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 570,0 /-
120,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 570,0 /-120,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/587. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
340. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 100,0 /-
590,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 100,0 /-590,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/592. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
341. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 610,0 /-
80,0 tám./ 
  [1 690,0] 1 610,0 /-80,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 562., (587. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1119., (592. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/659. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
342. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 650,0 /-
40,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 650,0 /-40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/589. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
343. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 943., (659. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 563., (589. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/634. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
344. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 290,0 /-
400,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 290,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/594. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
345. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1121., (634. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 990., (594. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 624., (645. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alcúj41.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/645. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
346. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 452,5 /-
1237,5 tám./ 
 [1 690,0] 452,5 /-1237,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/644. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
347. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 033,2 /-
656,8 tám./ 
 [1 690,0] 1 033,2 /-656,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/666. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 617., (644. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1108., (666. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
348. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 630,0 /-
60,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 630,0 /-60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/681. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
349. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 430,0 /-
260,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 430,0 /-260,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/684. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 818., (681. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1020., (684. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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350. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/682. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
351. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 590,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/638. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 820., (682. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 918., (638. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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352. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/640. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
353. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 435,0 /-
255,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 435,0 /-255,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/788. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
354. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 945., (640. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1109., (788. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 540,0 /-
150,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 540,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/656. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
355. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 673,0 /-
17,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 673,0 /-17,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/674. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
356. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1140., (656. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj19.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1110., (674. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 



170 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 440,0 /-
250,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 440,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/701. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
357. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 kiad./ 
                                                                                                          [1 690,0] 1 590,0 /-
100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/675. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
358. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 398,0 /-
292,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1111., (701. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 825., (675. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 [1 690,0] 1 398,0 /-292,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/785. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
359. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 374,5 /-
315,5 tám./ 
 [1 690,0] 1 374,5 /-315,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/784. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
360. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 640,0 /-
50,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 640,0 /-50,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 967., (785. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 968., (784. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/676. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
361. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 490,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/754. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
362. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 490,0 /-
200,0 kiad./ 
                                                                                                         [1 690,0]1 490,0 /-200,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 826., (676. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1206., (754. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1122., (752. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/752. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
363. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 540,0 /-
150,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 540,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/755. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
364. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 040,0 /-
650,0 kiad./ 
                                                                                                          [1 690,0] 1 040,0 /-
650,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/753. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1207., (755. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1123., (753. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
365. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 620,0 /-
70,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 620,0 /-70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/710. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
366. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 090,0 /-
600,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 090,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/773. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 554., (710. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1112., (773. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
367. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/717. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
368. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 540,0 /-
150,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 540,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/711. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 564., (717. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 567., (711. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
369. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 kiad./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/718. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
370. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 690,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 690,0] 690,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/767. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 555., (718. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1113., (767. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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371. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 890,0 /-
800,0 tám./ 
 [1 690,0] 890,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/737. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
372. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 340,0 /-
350,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 340,0 /-350,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/725. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 633., (737. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 565., (725. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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373. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 890,0 /-
800,0 tám./ 
 [1 690,0] 890,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/735. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
374. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 640,0 /-
50,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 640,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/763. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
375. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1029., (735. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 844., (763. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 635,0 /-
55,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 635,0 /-55,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/762. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
376. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 385,0 /-
305,0 tám./ 
 [1 690,0] 1 385,0 /-305,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/760. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
377. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 630., (762. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc46.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1208., (760. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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       2  Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok [1 690,0] 1 190,0 /-
500,0 kiad./ 
 [1 690,0] 1 190,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/730. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
378. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       [3  Konzultációk kiadásai] [1 600,0]  /-1600,0 kiad./ 
 [1 600,0]  /-1600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
379. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 566., (730. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 455., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., (208. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 1543., (208. sz. 

jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 



181 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       [3  Konzultációk kiadásai] [1 600,0]  /-1600,0 tám./ 
                                                       [1 600,0]  /-1600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
380. dr. Kiss Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 500,0 /-100,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 500,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/70. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 649., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 593., (70. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím5.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
381. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 585,0 /-15,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 585,0 /-15,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/189. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
382. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 600,0 /-1000,0 kiad./ 
 [1 600,0] 600,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/180. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1089., (189. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1167., (180. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím20.alcúj14.jcs), 

pontjával. 
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383. Baráth Zsolt és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. 

cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 600,0 /-1000,0 kiad./ 
                                                       [1 600,0] 600,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/168. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
384. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 540,0 /-60,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 540,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/258. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
385. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1124., (168. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alcúj17.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 848., (258. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/254. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
386. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/247. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
387. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 572,0 /-28,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 572,0 /-28,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 850., (254. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 961., (247. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/246. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
388. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 240,0 /-360,0 kiad./ 
                                                       [1 600,0] 1 240,0 /-360,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/263. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
389. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 707., (246. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 857., (263. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 858., (237. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/237. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
390. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 700,0 /-900,0 kiad./ 
                                                       [1 600,0] 700,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/320. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
391. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 350,0 /-250,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 350,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/337. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1082., (320. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 872., (337. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
392. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/338. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
393. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/356. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 988., (338. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1039., (356. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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394. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/367. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
395. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 570,0 /-30,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 570,0 /-30,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/339. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
396. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1189., (367. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 874., (339. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 380,0 /-220,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 380,0 /-220,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/379. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
397. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/357. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
398. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 976., (379. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1040., (357. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/340. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
399. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/380. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
400. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/341. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 972., (340. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 998., (380. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 877., (341. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
401. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 700,0 /-900,0 kiad./ 
 [1 600,0] 700,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/353. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
402. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 350,0 /-250,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 350,0 /-250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/342. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1049., (353. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 752., (342. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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403. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/351. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
404. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 540,0 /-60,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 540,0 /-60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/343. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
405. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 754., (351. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 881., (343. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 200,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/428. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
406. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 390,0 /-210,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 390,0 /-210,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/410. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
407. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 850,0 /-750,0 tám./ 
      [1 600,0] 850,0 /-750,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 679., (428. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 887., (410. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
408. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/440. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
409. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 tám./ 
      [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 1073., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1076., (440. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.10.cím2.alcúj9.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 780., (492. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/492. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
410. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. 

alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/520. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
411. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 527,0 /-73,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 527,0 /-73,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/529. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 894., (520. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 938., (529. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
412. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 290,0 /-310,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 290,0 /-310,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/528. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
413. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 507,0 /-93,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 507,0 /-93,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/543. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 939., (528. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 896., (543. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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414. dr. Bárándy Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 520,0 /-80,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 520,0 /-80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/515. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
415. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 598,0 /-2,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 598,0 /-2,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/544. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
416. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 148., (515. sz. jav. - 1.mell.IV.fej.1.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 897., (544. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 542,0 /-58,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 542,0 /-58,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/545. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
417. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/540. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
418. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 898., (545. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1353., (540. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcsúj 

1.jc),  pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/541. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
419. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 410,0 /-190,0 tám./ 
      [1 600,0] 1 410,0 /-190,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/542. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
420. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 550,0 /-50,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 550,0 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/677. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1354., (541. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcsúj 

1.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 905., (542. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1041., (677. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
421. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 100,0 /-500,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 100,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/646. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
422. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 440,0 /-160,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 440,0 /-160,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/686. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 645., (646. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím19.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1022., (686. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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423. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 590,0 /-10,0 tám./ 
 [1 600,0] 1 590,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/654. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
424. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 500,0 /-100,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 500,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/692. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
425. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 823., (654. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1043., (692. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 580,0 /-20,0 kiad./ 
 [1 600,0] 1 580,0 /-20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/694. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
426. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  Konzultációk kiadásai [1 600,0] 1 193,7 /-406,3 tám./ 
 [1 600,0] 1 193,7 /-406,3 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/786. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
427. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1051., (694. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 981., (786. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       5  Ifjúságpolitikai célok támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
      [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/42. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
428. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 355,3 /-
257,1 kiad./ 
 [ 612,4] 355,3 /-257,1 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/99. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
429. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 472., (42. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 188., (99. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 526,7 /-
85,7 kiad./ 
 [ 612,4] 526,7 /-85,7 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/100. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
430. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 599,4 /-
13,0 tám./ 
 [ 612,4] 599,4 /-13,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/255. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
431. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 585,4 /-
27,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 173., (100. sz. jav. - 1.mell.X.fej.12.címúj1.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 705., (255. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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                          [ 612,4] 585,4 /-27,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/251. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
432. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány 
             biztosítása [ 612,4] 412,4 /-200,0 kiad./ 
 [ 612,4] 412,4 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/311. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
433. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 562,4 /-
50,0 kiad./ 
                         [ 612,4] 562,4 /-50,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 688., (251. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 637., (311. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj9.alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/318. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
434. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány 
             biztosítása [ 612,4] 402,4 /-210,0 kiad./ 
 [ 612,4] 402,4 /-210,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/312. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
435. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány 
             biztosítása [ 612,4] 432,4 /-180,0 kiad./ 
 [ 612,4] 432,4 /-180,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1093., (318. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 638., (312. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj9.alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/314. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
436. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány 
             biztosítása [ 612,4] 522,4 /-90,0 kiad./ 
 [ 612,4] 522,4 /-90,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/366. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
437. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 432,4 /-
180,0 kiad./ 
 [ 612,4] 432,4 /-180,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 639., (314. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj9.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 873., (366. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/427. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
438. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 562,4 /-
50,0 kiad./ 
 [ 612,4] 562,4 /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/364. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
439. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 402,4 /-
210,0 tám./ 
 [ 612,4] 402,4 /-210,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 762., (427. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 770., (364. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/423. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
440. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 580,4 /-
32,0 kiad./ 
 [ 612,4] 580,4 /-32,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/603. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
441. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 312,4 /-
300,0 kiad./ 
                         [ 612,4] 312,4 /-300,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 640., (423. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj9.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1130., (603. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alcúj20.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/614. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
442. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 567,4 /-
45,0 tám./ 
 [ 612,4] 567,4 /-45,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/619. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
443. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 552,4 /-
60,0 tám./ 
 [ 612,4] 552,4 /-60,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 698., (614. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 684., (619. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 702., (617. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/617. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
444. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 412,4 /-
200,0 tám./ 
 [ 612,4] 412,4 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/662. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
445. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 362,4 /-
250,0 tám./ 
 [ 612,4] 362,4 /-250,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 717., (662. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1120., (660. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/660. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság k, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
446. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 462,4 /-
150,0 tám./ 
 [ 612,4] 462,4 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/633. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
447. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 602,4 /-
10,0 kiad./ 
 [ 612,4] 602,4 /-10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/593. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 916., (633. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 989., (593. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
448. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 

1. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 592,4 /-
20,0 kiad./ 
                          [ 612,4] 592,4 /-20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/670. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
449. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 587,4 /-
25,0 tám./ 
 [ 612,4] 587,4 /-25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/789. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 819., (670. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 947., (789. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
450. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 412,4 /-
200,0 tám./ 
 [ 612,4] 412,4 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/744. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
451. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       14  Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása[ 612,4] 216,8 /-
395,6 tám./ 
 [ 612,4] 216,8 /-395,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/757. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1024., (744. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 713., (757. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
452. L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       22 Trianon Múzeum létrehozása  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/218. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
453. dr. Aradszki András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       22 A Gyere Haza Alapítvány támogatása  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/214. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1419., (218. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 189., (214. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
454. dr. Aradszki András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  15  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       22 A Gyere Haza Alapítvány támogatása  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/215. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
455. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 16. cím 1. alcím 

elhagyását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
  16  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     [1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal] [ 3,0]  /-3,0 bev./ 
 [ 931,8]  /-931,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 190., (215. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 600., (208. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 1543., 
(208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
456. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 50 000,0 /-70000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/26. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
457. dr. Apáti István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/15. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
458. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1515., (26. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 590., (15. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím5.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/22. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
459. Jámbor Nándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 100 485,4 /-19514,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/19. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
460. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/27. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1081., (22. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 595., (19. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), 596., (19. 

sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 587., (27. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj31.jcs), 

pontjával. 
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461. dr. Apáti István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 118 500,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/16. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
462. Ferenczi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 954,9 /-45,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/17. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
463. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 050,0 /-950,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1054., (16. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alcúj4.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1397., (17. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím3.alc6.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1056., (28. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.címúj 39. alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/28. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
464. Ferenczi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 880,0 /-120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/18. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
465. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 600,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/20. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1114., (18. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 592., (20. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím5.alc9.jcs), 

pontjával. 
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466. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/21. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
467. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/29. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
468. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 50 000,0 /-70000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/24. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1085., (21. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1078., (29. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.14.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 542., (24. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.11.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
469. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 730,0 /-270,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/30. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
470. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/25. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
471. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 646., (30. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.címúj21.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 591., (25. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím5.alc4.jcs), 

pontjával. 
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   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 930,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/46. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
472. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/42. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
473. Bana Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/40. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1149., (46. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 427., (42. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1088., (40. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
474. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 630,9 /-369,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/44. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
475. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 850,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/49. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
476. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1151., (44. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcsúj5.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1366., (49. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/47. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
477. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 720,0 /-280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/43. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
478. Farkas Gergely, Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő 

a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 118 400,0 /-1600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/48. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1152., (47. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcsúj5.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1362., (43. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alcúj 20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1107., (48. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
479. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 873,4 /-126,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/45. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
480. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/41. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
481. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 988,5 /-11,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1148., (45. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1153., (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcsúj5.jc), 

pontjával. 



227 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/50. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
482. Z. Kárpát Dániel és Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 79 200,0 /-40800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/51. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
483. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 700,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/52. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Külügyi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1401., (50. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.5.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1426., (51. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.29.cím1.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1057., (52. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.2.cím),  pontjával.
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484. Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 100,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/57. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
485. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 970,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/53. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
486. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 980,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/58. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1168., (57. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj4.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 676., (53. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1402., (58. sz. jav. - 1.mell.XXXI.fej.5.cím),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
487. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 115 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/59. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
488. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 110 000,0 /-10000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/60. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
489. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 589., (59. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím4.alc7.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 580., (60. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/61. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
490. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/62. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
491. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/65. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 650., (61. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.14.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 588., (62. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím4.alc6.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1400., (65. sz. jav. - 1.mell.XXX.fej.1.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
492. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/63. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
493. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 970,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/66. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
494. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 549., (63. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1399., (66. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.címúj5.alc), 

pontjával. 
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   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 200,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/64. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
495. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 800,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/67. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
496. Dúró Dóra, Farkas Gergely, Novák Előd, Suhajda Krisztián és Murányi Levente 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/73. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1536., (64. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 540., (67. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1364., (73. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím26.alc2.jcsúj13.jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
497. Farkas Gergely és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. 

cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 990,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/74. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
498. Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/111. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
499. Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 975,0 /-25,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1368., (74. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alc23.jcsúj6.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1369., (111. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím30.alc23.jcsúj6.jc),  pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/112. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
500. Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Novák Előd és Z. Kárpát Dániel képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 970,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/113. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
501. Farkas Gergely és Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. 

cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/114. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1131., (112. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1158., (113. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1154., (114. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcsúj5.jc), 

pontjával. 
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502. Balczó Zoltán, Farkas Gergely, dr. Gyüre Csaba, Novák Előd és Szávay István 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 990,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/115. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
503. Novák Előd és Pörzse Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 118 000,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/129. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
504. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 970,0 /-30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1128., (115. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alc18.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 139., (129. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.címúj2.alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/128. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
505. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. 

fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 937,0 /-63,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/127. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
506. Bana Tibor és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 940,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/126. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1367., (128. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alc23.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1141., (127. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím12.alc7.jcs5.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1095., (126. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj3.jc), 

pontjával. 
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507. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 113 820,0 /-6180,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/143. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
508. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 118 826,3 /-1173,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/144. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
509. Novák Előd és Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 523,0 /-477,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1526., (143. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím1.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1530., (144. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím5.alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/150. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
510. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/146. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
511. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 117 380,0 /-2620,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/145. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1133., (150. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím11.alcúj4.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 620., (146. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1375., (145. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím54.alc), 

pontjával. 
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512. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 668,2 /-331,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/154. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
513. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 977,5 /-22,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/156. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
514. Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és Farkas Gergely képviselő 

a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 395,0 /-605,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1125., (154. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alc18.jcs1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1127., (156. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím5.alc18.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1147., (139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím14.alc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/139. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
515. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/155. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
516. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 119 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/159. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1403., (155. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.7.cím2.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 598., (159. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alcúj4.jcs), 

pontjával. 
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517. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 115 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/201. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
518. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 17. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 115 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/196. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
519. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 17. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   17  Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 100 609,8 /-19390,2 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 585., (201. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc13.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1516., (196. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1390., (182. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/182. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
520. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 99 950,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/33. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
521. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím 

módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 94 000,0 /-6000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/34. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 179., (33. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc19.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 613., (34. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím), 618., (34. sz. 

jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím),  pontjaival. 
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522. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 86 000,0 /-14000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/117. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
523. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 84 000,0 /-16000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
524. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 99 847,0 /-153,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 168., (117. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 1588., (117. sz. 

jav. - 3.mell.18.előir.), 1589., (117. sz. jav. - 3.mell.19.előir.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 1540., (119. 

sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. 

- 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 158., (133. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 1582., (133. 

sz. jav. - 2.mell.Kieg.1.b)),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/133. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
525. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 98 323,5 /-1676,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
526. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 88 964,8 /-11035,2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/124. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 1573., (122. 

sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. 

jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 161., (124. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc), 1550., (124. 

sz. jav. - 2.mell.II.1.), 1551., (124. sz. jav. - 2.mell.II.2.),  pontjaival. 
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527. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 89 640,0 /-10360,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/125. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
528. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 97 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/136. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
529. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 75 000,0 /-25000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 169., (125. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 1585., (125. sz. 

jav. - 3.mell.9.), 1586., (125. sz. jav. - 3.mell.10.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1036., (136. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alcúj1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
530. Mirkóczki Ádám és dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 

18. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 94 000,0 /-6000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/141. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
531. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 97 000,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/138. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1553., (123. 

sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 615., (141. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 159., (138. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 1539., (138. 

sz. jav. - 2.mell.I.1.),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
532. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 97 465,3 /-2534,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/158. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
533. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 18. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 98 199,9 /-1800,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/204. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
534. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1528., (158. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím2.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1396., (204. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím3.alc3.jcs), 

pontjával. 
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 98 200,0 /-1800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/203. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
535. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 99 900,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/163. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
536. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 18. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 96 083,0 /-3917,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/205. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1355., (203. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc30.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1532., (163. sz. jav. - 1.mell.LXVII.fej.új51.cím), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1394., (205. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
537. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 18. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 99 762,0 /-238,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/206. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
538. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XI. fejezet 18. cím módosítását javasolja: 
 
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 
   18  Országvédelmi Alap [100 000,0] 99 744,6 /-255,4 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/207. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
539. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 6. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1164., (206. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím18.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1534., (207. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc), 

pontjával. 
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   6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei[15 537,1] 16 737,1 /+1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 597,2] 4 797,2 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/199. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
540. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 10. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   10  Génmegőrzési Intézmények [ 498,6] 698,6 /+200,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/67. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
541. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 10. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   10  Génmegőrzési Intézmények [ 498,6] 698,6 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 251,4] 451,4 /+200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 134., (199. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 495., (67. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 135., (198. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/198. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
542. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 11. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Öntözési Ügynökség [ 600,0] 70 600,0 /+70000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 114,0] 70 114,0 /+70000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/24. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
543. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 11. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Öntözési Ügynökség [ 600,0] 1 000,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 112,6] 512,6 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/197. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 468., (24. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 136., (197. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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544. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 

14. cím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   14  Nemzeti park igazgatóságok [2 168,5] 2 668,5 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 807,0] 3 307,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/90. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
545. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 

14. cím módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  14  Nemzeti park igazgatóságok 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 641,9] 1 141,9 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/91. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
546. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 15. cím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1428., (90. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1430., (91. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   15  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek[3 606,9]4 606,9
 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 420,5] 2 420,5 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/93. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
547. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   18  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet[ 172,3] 402,3
 /+230,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 238,7] 468,7 /+230,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/23. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
548. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 18. cím módosítását 

javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   18  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet[ 172,3] 372,3
 /+200,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1429., (93. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 622., (23. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.13.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/200. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
549. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 20. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       20  Ivóvíz-minőség javító program [ 41,1] 1 041,1 /+1000,0 kiad./ 
 [ 41,1] 1 041,1 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/63. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
550. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 20. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20  Ivóvíz-minőség javító program 
         1  Báránd ivóvíz minőségének javítása  300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 133., (200. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: A javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 492., (63. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 279., (417. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/417. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
551. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 21. jogcímcsoport elhagyását 
javasolja: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [21  Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése] [1 470,7]  /-1470,7 tám./ 
 [1 470,7]  /-1470,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
552. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése [1 470,7] 470,7 /-1000,0 tám./ 
 [1 470,7] 470,7 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 568., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
553. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. 

fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 A Perintpatak szombathelyi medrének revitalizációja  250,0
 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/530. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
554. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 612., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 

1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 299., (530. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       22 Nyílt csapvíz elvezető árkok rekonstrukciója, Tatabánya II. ütem  70,0
 /+70.0 kiad./ 
  70,0 /+70.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/710. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
555. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Tata város belterületi felszíni vízrendezése (csapadékvíz) I. ütem 1 000,0
 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/718. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
556. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 
 100,0 /+100,0 kiad./ 
 100,0 /+100,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 365., (710. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 369., (718. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/226. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
557. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Nyíracsád belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése  394,0
 /+394,0 tám./ 
  394,0 /+394,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/286. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
558. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. 

fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Boba község szennyvíztisztító telep építése  370,0 /+370,0 tám./ 
  370,0 /+370,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1435., (226. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím4.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 249., (286. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/536. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
559. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Fadd község ivóvíz javító beruházások  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/571. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
560. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Bonyhád város csatornázása, szennyvízkezelése  900,0 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 307., (536. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 311., (571. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 315., (572. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/572. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
561. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Iregszemcse és Kőszeg ivóvízminőségének javítása  600,0 /+600,0 kiad./ 
  600,0 /+600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/570. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
562. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kéty belterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítése  120,0
 /+120,0 kiad./ 
  120,0 /+120,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/587. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 329., (570. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 339., (587. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
563. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Iregszemcse ivóvíz kútjának korszerűsítése  40,0 /+40,0 kiad./ 
  40,0 /+40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/589. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
564. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Prímás szigeti árvízvédelmi gát kiépítésének I. üteme  500,0
 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/717. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 342., (589. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 367., (717. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
565. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Zárt csapvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tatabánya II. ütem  350,0
 /+350.0 kiad./ 
  350,0 /+350.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/725. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
566. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Esztergom-Búbánatvölgy Szamárhegy közműfejlesztése, vízellátás csatornázásának I. üteme
  500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/730. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 372., (725. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 377., (730. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
567. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 1. alcím 

módosítását javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Esztergom belváros szétválasztott rendszerű szennyvízelvezetésének kialakítása 
 150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/711. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
568. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 9. jogcímcsoport módosítását 
javasolja: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       9  Természetvédelmi kártalanítás [1 594,2] 3 594,2 /+2000,0 tám./ 
 [1 594,2] 3 594,2 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 368., (711. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 573., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
569. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
      11  Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 
         1 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok  50,0 /+50.0 tám./ 
  50,0 /+50.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/305. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
570. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       15 Civil környezet- és természetvédő szervezetek állami feladatátvállalásának támogatása 
 300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/92. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1470., (305. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1431., (92. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
571. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       15 XVIII. Budapest Cséry telep rekultiválása  4 200,0 /+4200.0 tám./ 
  4 200,0 /+4200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/791. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
572. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       21  Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások [ 
54,0] 1 054,0 /+1000,0 kiad./ 
 [ 54,0] 1 054,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/94. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1278., (791. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1433., (94. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
573. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím 21. jogcímcsoport módosítását 
javasolja: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       21  Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások [ 
54,0] 1 054,0 /+1000,0 tám./ 
 [ 54,0] 1 054,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
574. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       22 Civil Támogatási Alap  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 574., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
575. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       22 Ráckevei-Soroksári- Duna-ág rehabilitációja  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/448. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
576. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       22 Szilas patak revitalizációja  800,0 /+800,0 kiad./ 
 800,0 /+800,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 577., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1480., (448. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/442. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
577. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 23. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Környezetvédelmi célelőirányzatok 
       23 Országos Környezeti Kármentesítési Program  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
578. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       2  Agrárkutatás támogatása [ 68,2] 568,2 /+500,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1482., (442. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 [ 68,2] 568,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/195. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
579. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. 

alcím 4. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       4  Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása [ 45,7] 135,7
 /+90,0 tám./ 
 [ 45,7] 135,7 /+90,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/31. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
580. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 415,0] 11 415,0 /+10000,0 kiad./ 
 [1 415,0] 11 415,0 /+10000,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 137., (195. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1058., (31. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím14.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 488., (60. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/60. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
581. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 

20. cím 3. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 415,0] 3 115,0 /+1700,0 tám./ 
 [1 415,0] 3 115,0 /+1700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/89. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
582. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 5. jogcímcsoport módosítását 
javasolja: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 415,0] 3 015,0 /+1600,0 tám./ 
 [1 415,0] 3 015,0 /+1600,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1432., (89. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 584., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 

1449., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
583. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       5  Tanyafejlesztési Program [1 415,0] 1 940,0 /+525,0 kiad./ 
 [1 415,0] 1 940,0 /+525,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/221. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
584. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 7. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       7 Demográfiai földprogram  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1443., (221. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
585. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 13. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei[2 000,0] 7 000,0 /+5000,0 tám./ 
 [2 000,0] 7 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/201. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
586. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 20. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
       20  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa [ 250,0] 300,0 /+50,0 tám./ 
 [ 250,0] 300,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 517., (201. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/151. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
587. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 3. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Agrár célelőirányzatok 
      31 Nemzeti prémesállat-tenyésztési program  800,0 /+800,0 kiad./ 
  800,0 /+800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/27. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
588. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 4. alcím 6. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása 
       6  Méhészeti Nemzeti Program [ 682,5] 1 682,5 /+1000,0 kiad./  
 [ 682,5] 1 682,5 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/62. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 145., (151. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc3.jcs1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 460., (27. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 490., (62. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
589. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 4. alcím 7. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Uniós programok kiegészítő támogatása 
       7  Igyál tejet program [1 700,0] 6 700,0 /+5000,0 kiad./ 
 [1 700,0] 6 700,0 /+5000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/59. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
590. dr. Apáti István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 5. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       1  Mezőőri szolgálat  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
 1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/15. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 487., (59. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 457., (15. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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591. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 5. alcím 4. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       4  A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása[1 600,0]2 400,0
 /+800,0 kiad./ 
 [1 600,0] 2 400,0 /+800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/25. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
592. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 5. alcím 9. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
       9  Állami halgazdálkodási feladatok támogatása [ 620,0] 1 020,0 /+400,0 kiad./ 
 [ 620,0] 1 020,0 /+400,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/20. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
593. dr. Kiss Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 5. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 470., (25. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 465., (20. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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       12 Forgalomszünetelt keskenynyomtávú vasúti pályák őrzése állagmegóvása 
 100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/70. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
594. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XII. fejezet 20. cím 

11. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Vidékfejlesztési és halászati programok 
      2  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
         6 Nyársapáton tanyavillamosítás megvalósítása  30,0 /+30.0 tám./ 
  30,0 /+30.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/687. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
595. Jámbor Nándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     2  Egyéb HM szervezetek [74 820,4] 89 070,4 /+14250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 380., (70. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1518., (687. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2.cím3.alc3.jcs), 

pontjával. 
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             1  Személyi juttatások [4 211,5] 4 661,5 /+450,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [70 076,4] 83 876,4 /+13800,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/19. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
596. Jámbor Nándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     2  MH ÖHP és alárendelt szervezetei [63 271,8] 68 536,4 /+5264,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [44 840,3] 48 840,3 /+4000,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [7 735,4] 9 000,0 /+1264,6 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/19. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
597. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIII. fejezet 3. cím módosítását 

javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 459., (19. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím), 596., (19. sz. jav. 

- 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 459., (19. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím), 595., (19. sz. jav. 

- 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatot is módosítani szükséges. 
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat [10 347,0] 10 537,0 /+190,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/56. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
598. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       4  Hadisírok gondozása  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/159. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
599. Mirkóczki Ádám és dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. 

fejezet 4. cím elhagyását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   [4  Terrorelhárítási Központ] [ 123,0]  /-123,0 bev./ 
 [12 357,8]  /-12357,8 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 603., (56. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 516., (159. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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             [1  Személyi juttatások] [7 127,8]  /-7127,8 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [1 919,0] 
 /-1919,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [2 045,6]  /-2045,6 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 988,4]  /-988,4 kiad./ 
             [7  Felújítások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/76. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
600. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím elhagyását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   [4  Terrorelhárítási Központ] [ 123,0]  /-123,0 bev./ 
 [12 357,8]  /-12357,8 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [7 127,8]  /-7127,8 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [1 919,0] 
 /-1919,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [2 045,6]  /-2045,6 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 988,4]  /-988,4 kiad./ 
             [7  Felújítások] [ 400,0]  /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 619., (76. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.7.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de a számszaki 
eltérés miatt fejezeti főösszeget is érint. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 1543., 
(208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
601. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 10 857,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 045,6] 545,6 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/35. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
602. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 257,8 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 988,4] 888,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/32. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1163., (35. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alc7.jcs), 

1182., (35. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc23.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 149., (32. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),  pontjával.



281 
 
 
 
603. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 167,8 /-190,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/56. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
604. Zakó László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 11 353,8 /-1004,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 045,6] 1 041,6 /-1004,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/75. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
605. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 597., (56. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 192., (75. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 657., (75. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.1.cím), 673., (75. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs),  pontjaival. 
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 107,8 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Felújítások [ 400,0] 150,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/147. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
606. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 257,8 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 127,8] 7 049,0 /-78,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[1 919,0] 1 897,8 /-
21,2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/152. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
607. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 282,8 /-75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 045,6] 1 970,6 /-75,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1405., (147. sz. jav. - 1.mell.XXXIII.fej.7.cím4.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 653., (152. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc12.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/194. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
608. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 357,8 /-12000,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
609. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 9 707,8 /-2650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 127,8] 4 477,8 /-2650,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1184., (194. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alcúj30.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 621., 
(210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 



284 

 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/170. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
610. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 8 879,8 /-3478,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 127,8] 3 649,8 /-3478,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/171. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
611. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 12 066,3 /-291,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 988,4] 696,9 /-291,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1398., (170. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím4.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1391., (171. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/181. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
612. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Terrorelhárítási Központ [12 357,8] 10 357,8 /-2000,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
613. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 5. cím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [49 045,3] 53 045,3 /+4000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [25 701,1] 29 701,1 /+4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1371., (181. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alc25.jcs5.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 651., (647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 

1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/34. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
614. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 5. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [49 045,3] 49 042,6 /-2,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [4  Ellátottak pénzbeli juttatásai] [ 2,7]  /-2,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/116. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
615. Mirkóczki Ádám és dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. 

fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [49 045,3] 55 045,3 /+6000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [25 701,1] 30 357,1 /+4656,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 521., (34. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 618., (34. sz. jav. 

- 1.mell.XIV.fej.7.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1370., (116. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím30.alc24.jcs5.jc), 

pontjával. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[5 761,7]7 105,7
 /+1344,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/141. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
616. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [49 045,3] 48 245,4 /-799,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [18 595,7] 17 795,8 /-799,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/169. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
617. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 5. cím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   5  Büntetés-végrehajtás [49 045,3] 50 282,8 /+1237,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [18 595,7] 19 833,2 /+1237,5 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 530., (141. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1395., (169. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc4.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 346., (644. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/644. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
618. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 7. cím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [240 067,1] 242 067,1 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [157 058,1] 159 058,1 /+2000,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/34. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
619. Mirkóczki Ádám és dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. 

fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [4 509,6] 4 632,6 /+123,0 bev./ 
 [240 067,1] 252 547,9 /+12480,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [157 058,1] 164 185,9 /+7127,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[40 139,6]42 058,6
 /+1919,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [40 842,8] 42 888,4 /+2045,6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [5 033,0] 6 021,4 /+988,4 kiad./ 
             7  Felújítások [ 587,0] 987,0 /+400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 521., (34. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 613., (34. sz. jav. 

- 1.mell.XIV.fej.5.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatot is módosítani szükséges. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/76. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
620. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 7. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  Rendőrség [240 067,1] 240 567,1 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [5 033,0] 5 533,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/146. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
621. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 9. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   9  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [17 674,8] 15 674,8 /-2000,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [2 705,0] 705,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 599., (76. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 510., (146. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., 
(210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1422., (210. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
622. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 13. cím módosítását 

javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   13  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [8 257,0] 8 027,0 /-230,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 257,1] 3 027,1 /-230,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/23. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
623. dr. Kocsis Máté képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 26. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       26  Kiemelt közbiztonsági feladatok [2 000,0] 2 220,0 /+220,0 kiad./ 
 [2 000,0] 2 220,0 /+220,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/222. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 547., (23. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1438., (222. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 

pontjával. 
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624. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       41 Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet technikai eszközeinek fejlesztése 
 250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/645. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
625. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       41 Szigetszentmiklósi általános iskola és rendezvénycsarnok 
            építése  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/700. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
626. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 46. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 345., (645. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 100., (700. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Zajvédő fal építésének támogatása  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/359. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
627. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 46. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Országos főutak és vasúti fő vonalak zajcsillapítása  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/452. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
628. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. 

alcím 46. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 268., (359. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 287., (452. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Székesfehérvár Városi Rendezvénycsarnok létrehozása  400,0
 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/705. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
629. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 46. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Miskolci Rendezvényközpont építése, I. fázis  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/738. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
630. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 46. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 104., (705. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 118., (738. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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         1 Ravatalozók rekonstrukciója (Nagykanizsa)  55,0 /+55,0 tám./ 
  55,0 /+55,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/762. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
631. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. 

alcím 46. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság épületének 
felújítása  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/518. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
632. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

1. alcím 46. jogcímcsoport módosítását javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság épületének felújítása  300,0
 /+300,0 kiad./ 
  300,0 /+300,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 375., (762. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 62., (518. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/699. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
633. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 46. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      46  Építésügyi feladatok 
         1 Miskolci középmagas lakóépületek tűzvédelmének kiépítése  800,0
 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/737. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
634. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 51. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      51  Vízügyi feladatok támogatása 
         1 Sasad-Sas hegyen csapadékvíz elvezetés kiépítése  800,0 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 216., (699. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 371., (737. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/447. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
635. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

1. alcím 51. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      51  Vízügyi feladatok támogatása 
         1 Pátyi vízmű rendszer felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/702. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
636. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

1. alcím 51. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
      51  Vízügyi feladatok támogatása 
         1 Sződliget belvízelvezető csatorna bővítése, felújítása  70,0
 /+70,0 tám./ 
  70,0 /+70,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1252., (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1279., (702. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/698. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
637. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9 Budapest XXIII. Kerületben térfigyelő rendszer kiépítése  200,0
 /+200.0 kiad./ 
  200,0 /+200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/311. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
638. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9 Budapest XX. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése  210,0
 /+210.0 kiad./ 
  210,0 /+210.0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1281., (698. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 432., (311. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 434., (312. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/312. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
639. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XIV. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9 Budapest IX. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése  180,0 /+180.0 kiad./ 
  180,0 /+180.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/314. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
640. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

kiegészítését javasolja a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     9 Budapest XX. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése  210,0
 /+210.0 tám./ 
  210,0 /+210.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/423. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 435., (314. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 439., (423. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
641. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 9. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Szolidaritási programok 
       2  Integrációs Alap [ 207,2] 193,2 /-14,0 tám./ 
 [ 659,9] 645,9 /-14,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/193. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
642. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XIV. fejezet 20. cím 9. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Szolidaritási programok 
       3  Visszatérési Alap [ 801,5] 750,2 /-51,3 kiad./ 
 [ 235,4] 184,1 /-51,3 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/183. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 668., (193. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alcúj7.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1162., (183. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alc6.jcs), 

pontjával. 
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643. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 10. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
       1 Tűzoltóőrsök technikai fejlesztése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/81. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
644. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 18. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     18  Magyar Rendvédelmi Kar [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./ 
 [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/37. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
645. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 19. 

alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 217., (81. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 129., (37. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     19  A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása[ 200,0]
 700,0 /+500,0 tám./ 
 [ 200,0] 700,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/646. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
646. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím kiegészítését 

javasolja a következő új 21. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21 A Szigetköz vízpótlásának megoldása  270,0 /+270,0 kiad./ 
  270,0 /+270,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/30. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
647. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. alcím  felvételével: 
 
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     21 Simontornyai tűzoltóság  300,0 /+300,0 kiad./ 
  300,0 /+300,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 421., (646. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 469., (30. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/586. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
648. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 9. cím elhagyását 

javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   [9  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal] [1 039,3]  /-1039,3 tám./ 
 [ 3,1]  /-3,1 bev./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 562,1]  /-562,1 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 165,0] 
 /-165,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 310,4]  /-310,4 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 4,9]  /-4,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
649. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XV. fejezet 9. cím elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 335., (586. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., (208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1052., (208. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs), 1543., 
(208. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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   [9  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal] [1 039,3]  /-1039,3 tám./ 
 [ 3,1]  /-3,1 bev./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 562,1]  /-562,1 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 165,0] 
 /-165,0 kiad./ 
            [3  Dologi kiadások] [ 310,4]  /-310,4 kiad./ 
       [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 4,9]  /-4,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
650. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 14. cím módosítását 

javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
   14  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [1 028,1] 2 028,1 /+1000,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 

665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 489., (61. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/61. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
651. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 10. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Szervezetátalakítási alap [6 694,1] 5 694,1 /-1000,0 tám./ 
 [6 694,1] 5 694,1 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
652. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 

25. cím 30. alcím 12. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése [ 300,0] 500,0 /+200,0 kiad./ 
 [ 300,0] 500,0 /+200,0 tám./ 
 

Megjegyzés:  A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 

1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 



305 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/96. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
653. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 12. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       12  Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése [ 300,0] 400,0 /+100,0 tám./ 
 [ 300,0] 400,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/152. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
654. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XV. fejezet 25. cím 49. alcím elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [49  Eximbank Zrt. Tőkejuttatása] [18 000,0]  /-18000.0 tám./ 
      [18 000,0]  /-18000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 196., (96. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 606., (152. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
655. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 25. 

cím 49. alcím elhagyását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      [49  Eximbank Zrt. tőkejuttatása] [18 000,0]  /-18000.0 kiad./ 
 [18 000,0]  /-18000.0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 664., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 

1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
656. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 49. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     49  Eximbank Zrt. tőkejuttatása [18 000,0] 17 800,0 /-200.0 kiad./ 
 [18 000,0] 17 800,0 /-200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/184. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
657. Zakó László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását 

javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása [6 766,2] 4 266,2 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 112,6] 1 612,6 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/75. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1090., (184. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcsúj3.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 192., (75. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 604., (75. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.4.cím), 673., (75. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
658. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása [6 766,2] 4 883,9 /-1882,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 112,6] 2 230,3 /-1882,3 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/172. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
659. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [45 835,1] 28 815,6 /-17019,5 bev./ 
 [12 980,5]  /-12980,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [52 614,0] 22 614,0 /-30000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/178. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1533., (172. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím2.alc2.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1156., (178. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj2.jcs), 

pontjával. 
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660. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 8. cím módosítását 

javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [12 980,5] 11 980,5 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
661. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 11. cím módosítását 

javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség[ 436,3] 836,3 /+400,0 tám./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/648. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 1053., (647. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1067., (648. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím8.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: A javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.
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662. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 10. alcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10 Budapest I. ker. Batthyány tér felújítása, a közlekedési csomópont átszervezése 
 600,0 /+600.0 kiad./ 
 600,0 /+600.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/316. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
663. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 10. alcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10 Bécsi út-Frankel Leó út felújítása és jelző lámpás csomópont létrehozása 
 750,0 /+750,0 kiad./ 
 750,0 /+750,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/319. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
664. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 2. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1213., (316. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1214., (319. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
       [2  Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások][ 332,0]  /-
332,0 tám./ 
 [ 332,0]  /-332,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
665. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 3. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
       [3  Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés][1 364,0]  /-
1364,0 tám./ 
 [1 364,0]  /-1364,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 665., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
666. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 6. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
       [6  Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása] [1 495,5]  /-1495,5 tám./ 
 [1 495,5]  /-1495,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 666., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
667. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 6. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
      6  Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
         1 Újhatvan és Óhatvan közötti vasúti híd kiszélesítése, körforgalom kialakítása 
 500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/478. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 57., (478. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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668. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
       7 Körforgalom láthatóvá tétele. kivilágítása (4-es úton)  14,0
 /+14.0 tám./ 
  14,0 /+14.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/193. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
669. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 31. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kiemelt célú beruházások támogatása 
          7 Szolnoki közúti Tisza-híd építése  6 000,0 /+6000,0 kiad./ 
 6 000,0 /+6000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/188. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 641., (193. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1063., (188. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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T/12415/796. 

 
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  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Nemzeti összetartozás 
bizottságának 

Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 

 
a ján lása  

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló  

 
T/12415. sz. törvényjavaslat  

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
3. kötet 
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670. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. 

fejezet 20. cím 32. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közlekedési ágazati programok 
       3  UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok[10 000,0] 9 500,0 /-500,0 tám./ 
 [10 000,0] 9 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
671. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közlekedési ágazati programok 
       14 1. gyorsvillamos pályájának meghosszabbítása  500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/358. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 170., (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 672., (217. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc1.jcs), 1437., (217. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1446., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 1587., (217. sz. jav. - 3.mell.10.igényújf)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1324., (358. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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672. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. 

fejezet 20. cím 33. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       1  Beruházás ösztönzési célelőirányzat [13 470,8] 12 970,8 /-500,0 tám./ 
 [13 470,8] 12 970,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
673. Zakó László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       2  Turisztikai célelőirányzat [9 996,0] 15 000,0 /+5004,0 tám./ 
 [9 996,0] 15 000,0 /+5004,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/75. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
674. Pál Béla, Horváth András Tibor és dr. Varga László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 170., (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 670., (217. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alc3.jcs), 1437., (217. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1446., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 1587., (217. sz. jav. - 3.mell.10.igényújf)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 192., (75. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 604., (75. sz. jav. - 

1.mell.XIV.fej.4.cím), 657., (75. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím),  pontjaival. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       2  Turisztikai célelőirányzat [9 996,0] 13 996,0 /+4000,0 tám./ 
 [9 996,0] 13 996,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/510. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
675. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 2. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       2  Turisztikai célelőirányzat [9 996,0] 14 246,0 /+4250,0 kiad./ 
 [9 996,0] 14 246,0 /+4250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/792. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság  
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal/ról a Sportbizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 
676. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 2. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      2  Turisztikai célelőirányzat 
         1 Pécsi Repülőtér Légügyi Marketing Alap Létrehozása  30,0
 /+30,0 kiad./ 
  30,0 /+30,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 63., (510. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1436., (792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím4.alc), 1439., 
(792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1448., (792. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/53. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
677. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      2  Turisztikai célelőirányzat 
        1 Soponyai turistaközpont kialakítása  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/493. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
678. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 2. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      2  Turisztikai célelőirányzat 
        1 Dobozi Vadász Panzió rekonstrukciója  241,0 /+241,0 tám./ 
  241,0 /+241,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 485., (53. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 58., (493. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1340., (611. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/611. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
679. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 A 2006-ban bezárt Békéscsabai Baromfifeldolgozó üzem újraindítása 
 400,0 /+400,0 kiad./ 
  400,0 /+400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/428. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
680. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 A hatvani térségben négy kis méretű élelmiszer-feldolgozó üzem építése 
 100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/479. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 405., (428. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1255., (479. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
681. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 Szombathely-Söpte Ipari Park közművesítése  550,0 /+550,0 kiad./ 
 550,0 /+550,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/532. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
682. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 Kondoros inkubátorház megvalósítása  50,0 /+50,0 kiad./ 
 50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/613. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 314., (532. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 74., (613. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.



322 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
683. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
        1 Gyulai inkubátorház megvalósítása  333,0 /+333,0 tám./ 
  333,0 /+333,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/607. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
684. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 Információs klaszter Békéscsabán  45,0 /+45,0 tám./ 
  45,0 /+45,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/619. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1272., (607. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 442., (619. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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685. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 Arnóti Ipari Park infrastruktúra kialakítása  55,0 /+55,0 tám./ 
  55,0 /+55,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/787. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
686. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      3  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
         1 Ipari Park fejlesztése (Nagykanizsa)  80,0 /+80,0 tám./ 
  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/765. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 213., (787. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1286., (765. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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687. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kunság volán autóbusz-pályaudvar áthelyezése ipari parkba  120,0
 /+120,0 tám./ 
  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/257. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
688. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kiskunfélegyházán az Alsótemető XXI. századi színvonalra fejlesztése - új ravatalozó 
építésével és a terület bekerítésével  27,0 /+27.0 kiad./ 
 27,0 /+27.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/251. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1299., (257. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 431., (251. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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689. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 A Terézvárosi Vásárcsarnok felújításának megkezdése  900,0
 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/350. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
690. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Angyalföld parkolási helyzetének a javítása  500,0 /+500,0 kiad./ 
 500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/321. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
691. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 22., (350. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 260., (321. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Mosonmagyaróvár - vasútállomás környékének fejlesztése  450,0
 /+450,0 kiad./ 
 450,0 /+450,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/371. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
692. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Terézváros zöldterületeinek fejlesztése  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/360. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
693. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 266., (371. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 29., (360. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 P+R parkolók létrehozása Pesthidegkúton és Solymáron  400,0
 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/449. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
694. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Örs vezér téri P+R parkoló kiépítése  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/451. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
695. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 38., (449. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 43., (451. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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        1 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző iskola fejlesztése, bővítése 
 300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/491. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
696. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Bélapátfalva városközpont fejlesztése I. ütem- Kistérségi közigazgatási központ, 
városközponti park és zöldfelület kialakítása  278,0 /+278.0 kiad./ 
 278,0 /+278.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/485. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
697. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kisapostagi partfal védmű kiépítése  750,0 /+750,0 kiad./ 
 750,0 /+750,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 53., (491. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1491., (485. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/487. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
698. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kondoros bérlakás építés  300,0 /+300,0 kiad./ 
 300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/614. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
699. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kevermesi bentlakásos napközi idősek otthona férőhelybővítés  45,0
 /+45,0 kiad./ 
 45,0 /+45,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 60., (487. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 441., (614. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1503., (615. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/615. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
700. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
        1 Gyomaendrőd kisvárosi lakótelepek környezetének javítása  300,0
 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/610. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
701. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
        1 Nagykőrösön a Cifrakert felújítása  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1274., (610. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1308., (661. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/661. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
702. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kardos ivóvízhálózat bővítése külterületen  60,0 /+60,0 tám./ 
  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/617. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
703. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport módosítását javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kecskemét Platán Idősek Otthona rekonstrukciója  250,0 /+250,0 kiad./ 
  250,0 /+250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/241. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 443., (617. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1457., (241. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
704. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kiskunfélegyháza belvárosának rehabilitációja  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 
  1 200,0 /+1200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/244. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
705. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Közvilágítás fejlesztése Kiskunfélegyházán  13,0 /+13,0 tám./ 
  13,0 /+13,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/255. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1298., (244. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 430., (255. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
706. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kiskunfélegyháza városközpont rehabilitáció  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/248. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
707. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kiskunfélegyháza játszóterek felújítása kialakítása  28,0 /+28,0 tám./ 
  28,0 /+28,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/246. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 16., (248. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 387., (246. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
708. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Telepfelszámolások Miskolcon, I. fázis  400,0 /+400.0 tám./ 
  400,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/783. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
709. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 A miskolci történelmi Avas rehabilitációja, I. Fázis  900,0 /+900.0 tám./ 
  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/781. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1508., (783. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 98., (781. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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710. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
          1 A Budapest, Óhegy parki szemétlerakó biztonságos rekultivációja  400,0
 /+400,0 kiad./ 
  400,0 /+400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/354. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
711. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 A "kormányzati negyed" projekt helyszínének rehabilitációja  600,0
 /+600,0 kiad./ 
  600,0 /+600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/352. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 25., (354. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 31., (352. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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712. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
        1 Battonya, játszótér felújítása  10,0 /+10,0 kiad./ 
  10,0 /+10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/432. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
713. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Zalaegerszeg csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem  395,6
 /+395.6 tám./ 
  395,6 /+395.6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/757. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1305., (432. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 451., (757. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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714. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató központjának létrehozása
  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/519. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
715. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
        1 Cserepes-sziget partvédművének rekultivációja és új vörösfenyő partvédmű kiépítése 
 1 000,0 /+1000,0 tám./ 
 1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/498. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
716. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1221., (519. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 67., (498. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Kutatás Fejlesztési központ Békéscsabán, tervezési fázis 1 500,0
 /+1500,0 tám./ 
  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/624. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
717. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Budai Duna-part rekreációja  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/662. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
718. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  
felvételével: 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 79., (624. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 444., (662. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Nagykőrösön a Vásártér fejlesztése  150,0 /+150,0 kiad./ 
  150,0 /+150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/690. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
719. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
         1 Nagykőrösön a városi járdák felújítása, építése  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/691. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
720. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1310., (690. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1311., (691. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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    33  Hazai fejlesztési programok 
      6 Ifjúsági közösségi terek kialakítása (Kecskemét)  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/232. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
721. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tataháza-Bácsalmás közötti közút felújítása  70,0 /+70,0 kiad./ 
  70,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/268. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
722. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepel Művek területének rehabilitációja I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1300., (232. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1462., (268. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/330. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
723. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Sáp - új polgármesteri hivatal építése  300,0 /+300,0 kiad./ 
 300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/292. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
724. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Körforgalom kialakítása Földes központjában  80,0 /+80,0 tám./ 
  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/283. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1317., (330. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1244., (292. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 244., (283. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
725. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Sebességcsökkentő bordák kialakítása Bihartorda központjában  10,0
 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/293. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
726. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nádudvari ipari telephely kialakítása  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/284. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 245., (293. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1464., (284. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
727. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagyrábé-Bihartorda közötti kerékpárút építése  80,0 /+80,0 tám./ 
  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/285. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
728. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Püspökladány városközpont rehabilitáció  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/290. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1466., (285. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1467., (290. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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729. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz villamosítása  300,0
 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/289. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
730. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budapest - Kőbánya-felső - Rákosok elővárosi vasút fejlesztési program I. ütem  1 
000,0 /+1000.0 kiad./ 
 1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/317. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
731. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1321., (289. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 250., (317. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni közlekedési zajvédelem  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/271. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
732. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kiskunfélegyháza - kerékpárút felújítások  10,0 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/243. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
733. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 251., (271. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1468., (243. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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       21 XVI. kerület MO-s melletti zajvédő fal továbbépítése  65,0
 /+65.0 kiad./ 
  65,0 /+65.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/323. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
734. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Várbuszok cseréje, környezetkímélő járműpark beszerzése  900,0
 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/324. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
735. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Rákosszentmihályi szakrendelő felújítása  60,0 /+60,0 kiad./ 
  60,0 /+60,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 254., (323. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 256., (324. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/325. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
736. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepeli HÉV vonalának meghosszabbítása Bp. XXI. kerület közigazgatási határáig 
 500,0 /+500,0 tám./ 
                                                             500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/328. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
737. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepel-Ófalu rehabilitációja I. ütem  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 258., (325. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 261., (328. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/326. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
738. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Gyalogos és kerékpáros híd építése Budapesten, I. ütem 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/306. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
739. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 XVI. Kerületi óvodások és iskolások részére autóbusz vásárlása  80,0
 /+80.0 kiad./ 
 80,0 /+80.0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1322., (326. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 262., (306. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/322. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
740. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Csepel-Háros közművesítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/329. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
741. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 4-es metró vonala meghosszabbításának megkezdése 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 263., (322. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1323., (329. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 265., (347. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/347. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
742. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A csepeli gerincút építésének megkezdése  900,0 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/345. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
743. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A csepeli Corvin csomópont két szintessé emelése  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/346. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1474., (345. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 267., (346. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
744. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mosonmagyaróvár belterületi utak fejlesztése  410,0/+410,0 kiad./
 410,0 /+410,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/372. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
745. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bácsszentgyörgy-Gara közötti közút felújítása  75,0 /+75,0 tám./ 
  75,0 /+75,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/383. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1215., (372. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 269., (383. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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746. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mosonmagyaróvár elkerülő út - északkeleti szektor építése 1 500,0
 /+1500,0 kiad./ 
 1 500,0 /+1500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/373. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
747. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Devecseri Széki tó rehabilitációja, I. fázis  200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/400. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
748. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 24., (373. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1325., (400. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 8-as főút 2x2 sávosítása Ajka Bakonygyepes és Márkó között, I. fázis  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/399. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
749. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 83-as számú főút fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/398. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
750. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1326., (399. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 271., (398. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       21 Mosonmagyaróvár elkerülő út - északnyugati szektor építése 1 000,0
 /+1000,0 kiad./ 
 1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/374. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
751. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Új Mosoni Duna híd megépítése (I. ütem)  1 800,0 /+1800.0 kiad./ 
 1 800,0 /+1800.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/375. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
752. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. ker. Pestújhely csapadékvíz elvezetési rendszerének felülvizsgálata, kibővítése, 
rendezése  250,0 /+250.0 kiad./ 
  250,0 /+250.0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 26., (374. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 30., (375. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/342. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
753. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Soltvadkertet elkerülő útszakasz I. ütemének megépítése 3 000,0
 /+3000.0 kiad./ 
 3 000,0 /+3000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/376. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
754. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A Népsziget-fejlesztésének első üteme  300,0 /+300,0 kiad./ 
  300,0 /+300,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 402., (342. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 33., (376. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 403., (351. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/351. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
755. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2048-as út Hasznos (7+223,8+223) közútfelújítás  33,0 /+33,0 kiad./ 
  33,0 /+33,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/402. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
756. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 51. sz. főút Sükösd és Érsekcsanád községeket elkerülő szakasz építésének megkezdése 
 280,0 /+280.0 kiad./ 
 280,0 /+280.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/377. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1330., (402. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 278., (377. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
757. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 21148-as út Kisbágyon-Buják (0+000,8+506) közútfelújítás  268,0
 /+268,0 kiad./ 
  268,0 /+268,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/403. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
758. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 4421. sz. önkormányzati út Tótkomlós-Hódmezővásárhely szakaszának fejlesztése 
 620,0 /+620.0 kiad./ 
  620,0 /+620.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/426. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1332., (403. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 36., (426. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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759. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 82. sz. országos fő út új bevezető és elkerülő szakasz megépítése (I. ütem)  2 
000,0 /+2000.0 kiad./ 
  2 000,0 /+2000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/362. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
760. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A Baja várost elkerülő 551. sz. út déli szakasza építése (I. ütem)  250,0
 /+250.0 kiad./ 
 250,0 /+250.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/378. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 37., (362. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 280., (378. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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761. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Berettyóújfalu városközpont rehabilitáció -II. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/418. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
762. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 4432. sz. önkormányzati út Békéscsaba-Makó vonalon Csanádapáca bevezető szakasz 
fejlesztése  180,0 /+180.0 kiad./ 
  180,0 /+180.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/427. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
763. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1478., (418. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 437., (427. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 83. sz. országos fő út új bevezető és elkerülő szakasz megépítése (I.ütem.) 
 500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/363. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
764. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Báránd és Biharnagybajom közötti összekötő út  480,0 /+480,0 tám./ 
  480,0 /+480,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/416. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
765. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1218., (363. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1251., (416. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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       21 Bácsbokod-Bácsborsód-Gara közötti közút felújítása  350,0
 /+350,0 kiad./ 
 350,0 /+350,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/382. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
766. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Bihartorda és Nagyrábé között kerékpárút építése  30,0 /+30,0 tám./ 
  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/419. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
767. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Debrecen új buszpályaudvar létesítése  300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1304., (382. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1481., (419. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/420. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
768. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 4444-es út Lökösházán átvezető szakaszának felújítása  60,0
 /+60,0 kiad./ 
  60,0 /+60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/429. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
769. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Széll Kálmán tér rehabilitációja (első ütem)  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 282., (420. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 284., (429. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 285., (445. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/445. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
770. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 86-os út, beledi csomópont fejlesztése  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/364. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
771. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Széll Kálmán tér rendezési terveinek továbbfejlesztésére és az első ütem munkálatainak 
megkezdésére  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/444. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 438., (364. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 286., (444. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
772. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 P+R parkolók építése Budapest XXI. kerületében  500,0 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/460. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
773. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 44. sz. fő út és a 4219. elő út Gyula városát északról elkerülő átkötésének elkezdése 
 400,0 /+400.0 kiad./ 
  400,0 /+400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/425. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1483., (460. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1220., (425. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
774. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Békésszentandrás belterületi utak fejlesztése  350,0 /+350,0 kiad./ 
 350,0 /+350,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/437. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
775. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bélmegyer belterületi utak fejlesztése  25,0 /+25,0 kiad./ 
  25,0 /+25,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/439. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
776. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 50., (437. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 290., (439. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A hatvani déli elkerülő út építésének megindítása  953,8 /+953,8 kiad./ 
 953,8 /+953,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/483. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
777. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszanána járdafelújítása  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/476. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
778. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagy L. kir. krt. folytatása az M5-ig, ill. a Ceglédi útig, csomópontokkal I. ütem 
 500,0 /+500.0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 52., (483. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1486., (476. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/264. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
779. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A hatvani Hunyadi tér rekonstrukciója  150,0 /+150,0 kiad./ 
 150,0 /+150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/484. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
780. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Soponya főút-Petőfi Sándor út rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 54., (264. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1256., (484. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 409., (492. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/492. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
781. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszanánán belterületi utak építése, felújítása  70,0 /+70,0 kiad./ 
  70,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/477. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
782. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A hatvani új autóbusz-pályaudvar tovább fejlesztése  450,4
 /+450,4 kiad./ 
  450,4 /+450,4 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/480. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1488., (477. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1490., (480. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
783. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Füzesabony város belterületén a vasút felett közúti átjáró építésének megkezdése 
 570,8 /+570,8 kiad./ 
 570,8 /+570,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/486. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
784. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A Selyp-Petőfibánya-Rózsaszentmárton-Szűcsi-Ecséd-Hort útvonal felújításának 
megkezdése  447,1 /+447,1 kiad./ 
  447,1 /+447,1 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/481. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1493., (486. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1494., (481. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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785. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Székesfehérvár Mártírok útja rekonstrukciója  800,0 /+800,0 kiad./ 
  800,0 /+800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/517. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
786. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Az M25 bekötőút megépítése I. ütem  784,1 /+784.1 kiad./ 
  784,1 /+784.1 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/482. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
787. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1260., (517. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1261., (482. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Székesfehérvár Kelet-Nyugat korridor és Feketehegy-Szárazrét összekötő utak megvalósítása
  700,0 /+700,0 tám./ 
 700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/496. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
788. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szombathely, Derkovits lakótelep térfigyelő kamerarendszer kiépítése  11,0
 /+11,0 kiad./ 
  11,0 /+11,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/521. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
789. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1306., (496. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 297., (521. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása  800,0
 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/463. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
790. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 7201-7202 i. utak (Úrhida) körforgalmi sziget kiépítése 1 300,0
 /+1300.0 tám./ 
  1 300,0 /+1300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/499. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
791. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Gyöngyös- Nyugati elkerülő út II. ütemének megépítése, befejezése  800,0
 /+800.0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1264., (463. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1307., (499. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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  800,0 /+800.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/507. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
792. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szombathelyen parkoló kialakítása, útburkolat kiépítése  18,0
 /+18,0 kiad./ 
  18,0 /+18,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/523. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
793. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Nyíregyházi nagykörút befejezésének I. üteme  990,0 /+990.0 kiad./ 
  990,0 /+990.0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1495., (507. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 302., (523. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/563. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
794. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szombathelyi gyalogos aluljáró felújítása  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/524. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
795. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szombathelyi gyalogos híd felújítása  23,0 /+23,0 kiad./ 
  23,0 /+23,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1497., (563. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1498., (524. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 309., (525. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/525. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
796. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztésének tanulmányterve  200,0
 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/537. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
797. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A nagykátai úti kerékpárút felújítása Jászberényben  20,0
 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/557. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1499., (537. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 313., (557. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
798. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 56. sz. főút Szekszárd, Sárvíz u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése 
 50,0 /+50.0 tám./ 
  50,0 /+50.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/574. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
799. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bonyhád 6-os út és a Bonyhád-Bátaszéki út összekötése  900,0
 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/573. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1501., (574. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1334., (573. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
800. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Jászberény város központjában működő autóbusz-pályaudvar megállóinak korszerűsítése
  120,0 /+120,0 kiad./ 
  120,0 /+120,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/568. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
801. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 56. sz. főút és Szekszárd, Kecskés F. u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás 
kiépítése  50,0 /+50.0 tám./ 
  50,0 /+50.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/575. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 316., (568. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1335., (575. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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802. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Veszprém-belső körgyűrű folytatása (I.ütem)  900,0 /+900.0 kiad./ 
  900,0 /+900.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/602. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
803. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kerékpárút építése Ajka és Somló-hegy között, I. (tervezési) fázis  200,0
 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/600. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
804. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1502., (602. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1338., (600. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Gyomaendrőd külterületi utak fejlesztése  150,0 /+150,0 kiad./ 
  150,0 /+150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/605. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
805. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szekszárd városközpont-Palánki út közötti kerékpárút építése  300,0
 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/581. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
806. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szekszárd Szálka közötti kerékpárút kialakítása  600,0 /+600,0 tám./ 
  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1223., (605. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 327., (581. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/582. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
807. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kötegyánt a Szalontai úttal összekötő út felújítása  60,0 /+60,0 kiad./ 
  60,0 /+60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/626. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
808. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kardos külterületi utak fejlesztése  120,0 /+120,0 kiad./ 
 120,0 /+120,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1339., (582. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 330., (626. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 78., (616. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/616. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
809. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Köröstarcsa belterületi utak fejlesztése  300,0 /+300,0 kiad./ 
  300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/627. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
810. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagykőrösön a Pálfájai út felújítása, kiszélesítése  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/590. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1224., (627. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 80., (590. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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811. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kondoros, Kardos járda építés  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/631. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
812. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kondoros-Kardos kerékpárút felújítás  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/628. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
813. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 336., (631. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 337., (628. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút négynyomúsításának megkezdése 
 500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/629. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
814. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budaörs Templom tér rehabilitációja  200,0 /+200,0 kiad./ 
 200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/667. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
815. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1225., (629. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1226., (667. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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       21 411-es út Ceglédet elkerülő szakaszának megépítése (I. ütem) 1 000,0
 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/679. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
816. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 311-es út felújítása Farmostól-Ceglédig (4-es számú főútig) 1 500,0
 /+1500,0 kiad./ 
  1 500,0 /+1500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/680. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
817. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budakeszi belterületi útszakaszainak felújítása  400,0 /+400,0 kiad./ 
 400,0 /+400,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 84., (679. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 86., (680. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/669. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
818. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 10-es számú főút Ürömi forgalmi jelző lámpás kereszteződésének körforgalommá 
alakításának I. üteme  60,0 /+60.0 kiad./ 
  60,0 /+60.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/681. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
819. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budakeszi közvilágításának fejlesztése  20,0 /+20,0 kiad./ 
 20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1276., (669. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 348., (681. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 448., (670. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/670. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
820. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 10-es számú fő közlekedési út elkerülő szakaszának előkészítése  200,0
 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/682. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
821. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagykőröst elkerülő út  700,0 /+700,0 kiad./ 
  700,0 /+700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/688. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 350., (682. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 88., (688. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.



387 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
822. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tarhos belterületi utak fejlesztése  25,0 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/651. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
823. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagykőrösön a Balaton utcai játszótér építése  10,0 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/654. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 90., (651. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 423., (654. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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824. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagykőrösön a Belterületi utak burkolatának felújítása  460,0
 /+460,0 tám./ 
  460,0 /+460,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/655. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
825. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Abony belterületi földútjainak útalappal történő ellátása  100,0
 /+100,0 kiad./ 
 100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/675. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
826. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 92., (655. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 357., (675. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A zsámbéki medence kerékpárút megvalósításának I. üteme  50,0
 /+50.0 kiad./ 
 50,0 /+50.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/676. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
827. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Nagykőrösön Szolnoki út felújítása  630,0 /+630,0 kiad./ 
  630,0 /+630,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/693. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
828. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 360., (676. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1343., (693. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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       21 Arnót, Sajópálfala, Gesztely, Hernádnémeti, Hernádkak, Alsózsolca, Felsőzsolca, 
Szirmabesenyő valamint Miskolc (Szirma - Martin kertváros) kerékpárutakkal történő összekötése
  750,0 /+750,0 tám./ 
  750,0 /+750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/782. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
829. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kassa és Miskolc közötti autópálya előkészítése, tervezésének megkezdése 
 900,0 /+900,0 kiad./ 
 900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/745. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
830. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
     21 Kisbér elkerülő út  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1229., (782. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 97., (745. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/706. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
831. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Közutak felújítása a Mezőkövesdi járásban I. ütem  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/749. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
832. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mályi faluközpont kialakítása  38,0 /+38,0 kiad./ 
 38,0 /+38,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1282., (706. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 101., (749. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1230., (750. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/750. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
833. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A miskolci fő közlekedési útvonalak felújítása  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/779. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
834. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 76-os út Balatonkeresztúr - Zalaegerszeg szakaszának bővítése I. ütem 
 400,0 /+400.0 kiad./ 
 400,0 /+400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/751. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 105., (779. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1231., (751. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
835. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 26-os sz. fő út négysávosra történő bővítésének megkezdése Sajószentpéter – Bánréve 
közötti szakaszon  900,0 /+900.0 tám./ 
  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/776. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
836. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Sárospatak belvárosát elkerülő út megépítése I. fázis 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/772. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 107., (776. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 109., (772. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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837. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Putnok 26-os sz. elkerülő út építésének megkezdése  900,0
 /+900.0 tám./ 
  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/771. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
838. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tatabányai MÁV pu. intermodalitást biztosító fejlesztésének megkezdése 
 900,0 /+900.0 kiad./ 
  900,0 /+900.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/720. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 110., (771. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1511., (720. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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839. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Telepszerű városrészek infrastruktúrájának kiépítése II. ütem  450,0
 /+450.0 kiad./ 
  450,0 /+450.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/721. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
840. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Útfelújítás Tatabányán, VII. ütem  490,0 /+490.0 kiad./ 
  490,0 /+490.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/723. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
841. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1345., (721. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1285., (723. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Hevesi u - Rózsa u. körforgalom építés (Nagykanizsa)  140,0
 /+140.0 tám./ 
  140,0 /+140.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/766. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
842. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
     21 Város-rehabilitáció I. ütem  150,0 /+150,0 kiad./ 
  150,0 /+150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/724. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
843. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Járdafelújítás (Nagykanizsa)  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 113., (766. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 114., (724. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/764. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
844. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Játszótérépítés (Nagykanizsa)  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/763. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
845. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 1128-as önkormányzati út (Tata-Tardos-Vértestolna) felújítása I. ütem 
 500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/727. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 116., (764. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 374., (763. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1512., (727. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
846. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Az Által-ér és a tatai Öreg tó vízgyűjtő területének rehabilitációja II. ütem  1 
000,0 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/728. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
847. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Gyalogátkelőhely kijelölése Kiskunfélegyházán az E5. sz. 
          főúton  14,0 /+14.0 kiad./ 
  14,0 /+14.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/231. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1347., (728. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1456., (231. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
848. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Madaras-Katymár közötti közút felújítása  60,0 /+60,0 tám./ 
  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/258. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
849. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kunadacs Kunpecér közötti összekötő út megépítése  350,0
 /+350,0 tám./ 
  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/256. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 384., (258. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 228., (256. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
850. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Körforgalom kiépítése a 4622-es út és 44-es főút találkozásánál  150,0
 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/254. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
851. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Jánoshalma-Kéleshalom-Hajós közötti közút felújítása  625,0
 /+625,0 kiad./ 
  625,0 /+625,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/234. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 385., (254. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1316., (234. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 



401 
 
 
852. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mátételke-Bácsbokod közötti közút felújítása  170,0 /+170,0 kiad./ 
 170,0 /+170,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/261. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
853. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Járdák építése, régiek javítása Kiskunfélegyházán  36,0 /+36,0 kiad./ 
  36,0 /+36,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/235. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 17., (261. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1461., (235. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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854. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Jászszentlászlón termálkút hasznosítása turisztikai központ 
           kialakításával  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 
  1 200,0 /+1200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/236. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
855. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mélykút-Bácsalmás közötti közút felújítása  380,0 /+380,0 kiad./ 
 380,0 /+380,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/262. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
856. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 18., (236. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 231., (262. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 471-es fő út felújítása, bővítése I. ütem  200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/300. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
857. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mélykút-Jánoshalma közötti közút felújítása  360,0 /+360,0 kiad./ 
 360,0 /+360,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/263. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
858. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 234., (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 388., (263. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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       21 Jelky András téri csomópont átépítése (Baja)  300,0 /+300,0 kiad./ 
  300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/237. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
859. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 48-as fő út felújítása, bővítése I .ütem  200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/299. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
860. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 42-es fő út Földest elkerülő szakasza  350,0 /+350,0 tám./ 
  350,0 /+350,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 389., (237. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 235., (299. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/298. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
861. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Katymár-Bácsborsód közötti közút felújítása  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/238. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
862. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 33-as út – Nádudvar összekötő út felújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1241., (298. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1301., (238. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1243., (297. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/297. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
863. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Hozzájárulás a debreceni repülőtér fenntartásához  110,0 /+110,0 tám./ 
  110,0 /+110,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/281. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
864. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Kecskeméti Agrárinnovációs Park létrehozása I. Ütem (+500.0)  200,0
 /+200.0 kiad./ 
  200,0 /+200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/240. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 241., (281. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1302., (240. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
865. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Körforgalom kialakítása és útrekonstrukció Bihartorda belterületi csomópontjában 
 100,0 /+100,0 tám./ 
 100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/282. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
866. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tetétlen belterületi utak fejlesztése  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/294. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 243., (282. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1320., (294. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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867. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Budapest-peremvidéki P+R parkolók kiépítése  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/309. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
868. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Sáp fő tér rekonstrukció  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/291. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 248., (309. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1465., (291. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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869. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Budapesten belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 000,0
 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/310. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
870. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepeli "Kiserdő" rehabilitációja  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/327. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
871. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 21., (310. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1469., (327. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér fejlesztése  600,0
 /+600.0 kiad./ 
  600,0 /+600.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/313. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
872. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. Ker. Panel Intézményi Program Felújítási Alprogram - XV. Ker. mintaprojekt 
 250,0 /+250.0 kiad./ 
  250,0 /+250.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/337. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
873. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 257., (313. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 391., (337. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Bolgányi-híd felújítása  90,0 /+90,0 kiad./ 
  90,0 /+90,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/366. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
874. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. Ker. Panel Program Zöldfelületi locsolóhálózat létesítése - mintaprojekt  30,0
 /+30.0 kiad./ 
  30,0 /+30.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/339. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
875. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 M9-es főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának 
           előkészítése  300,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 436., (366. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 395., (339. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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  300,0 /+300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/368. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
876. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 M1 Mosonmagyaróvár déli lehajtójának összekötése az 1. sz. 
           főúttal  1 200,0 /+1200.0 kiad./ 
  1 200,0 /+1200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/369. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
877. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. Kerület közterületi kamera rendszer kiépítése  150,0
 /+150.0 kiad./ 
  150,0 /+150.0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1216., (368. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 28., (369. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/341. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
878. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Körforgalom építése a 71-es út-Zrínyi utca-Mohácsi út kereszteződésében  50,0
 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/394. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
879. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Pécs város kerékpárút gerinchálózat és Kozármisleny városával való összekötés tervezése, 
kivitelezése  375,0 /+375,0 tám./ 
  375,0 /+375,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 400., (341. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 32., (394. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1217., (393. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/393. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
880. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Felsőszentiván-Nemesnádudvar közötti közút felújítása  880,0
 /+880,0 kiad./ 
  880,0 /+880,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/390. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
881. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A rákospalotai védett MÁV telep átfogó környezetalakítása, rekonstrukció előkészítése 
 60,0 /+60,0 kiad./ 
  60,0 /+60,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/343. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1329., (390. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 404., (343. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
882. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Pécs városa belső elkerülő úthálózata illetve a Sopianae-terv útburkolat csere programjának 
folytatása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/392. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
883. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 21149-es út Szirák-Bér (0+000, 5+156) közútfelújítás  154,0
 /+154,0 kiad./ 
  154,0 /+154,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/404. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 34., (392. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1331., (404. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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884. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 24303-as út Mátraszőlő-Pásztó (0+000, 2+224) közútfejlesztés  101,0
 /+101,0 kiad./ 
  101,0 /+101,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/406. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
885. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Őrzött P+R parkolók építése Budapesten I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/450. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1249., (406. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 281., (450. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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886. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 2109-es út Héhalom (13+975, 14+975) közút felújítás  27,0
 /+27,0 kiad./ 
  27,0 /+27,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/408. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
887. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2126-os út Ecseg-Pásztó (0+000,3+611) közútfelújítás  210,0
 /+210,0 tám./ 
  210,0 /+210,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/410. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
888. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1250., (408. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 406., (410. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Szombathely Zanati út - Szombathely-Zanat városrész közötti 
            kerékpár- és gyalogút megépítése  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/412. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
889. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Országos fő utak csomópontjainak biztonságosabbá tétele  900,0
 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/453. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
890. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1253., (412. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1219., (453. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Libegő korszerűsítése (első ütem)  700,0 /+700,0 tám./ 
  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/456. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
891. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Heves és az alatkai városrész közötti kerékpárút építése  217,2
 /+217,2 kiad./ 
  217,2 /+217,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/469. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
892. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepeli Kis-Duna part, a Ráckevei-Soroksári-Dunaág rehabilitációja 
 200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 49., (456. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 55., (469. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/467. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
893. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Országos közutak Füzesabony belterületén történő felújítása  650,0
 /+650,0 kiad./ 
  650,0 /+650,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/474. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
894. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Székesfehérvár, Berényi út-elkerülő úttal történő összekötésének tervezése, előkészítése, 
területrendezés  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1487., (467. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 56., (474. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 410., (520. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/520. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
895. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 8-as számú fő út fejlesztésének megkezdése  250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/534. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
896. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2129-es út Kisbágyon (20+565, 23+304) közútfelújítás  93,0
 /+93,0 tám./ 
  93,0 /+93,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/543. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1496., (534. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 413., (543. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
897. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2129-es út Szirák (16+443, 16+490) közútfelújítás  2,0 /+2,0 tám./ 
  2,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/544. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
898. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2129-es út Szirák-Kisbágyon (17+564, 19+565) közútfelújítás  58,0
 /+58,0 tám./ 
  58,0 /+58,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/545. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 415., (544. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 416., (545. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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899. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 2136-os út Palotás-Kisbágyon (0+000, 3+285) közút felújítás  175,0
 /+175,0 kiad./ 
  175,0 /+175,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/547. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
900. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2129-es út Vanyarc-Szirák (12+435, 15+435) közútfelújítás  87,0
 /+87,0 tám./ 
  87,0 /+87,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/546. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 308., (547. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 310., (546. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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901. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 2137-es út Kálló-Erdőkürt (1+000, 2+005) közútfelújítás  29,0
 /+29,0 kiad./ 
  29,0 /+29,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/548. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
902. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 M8-as számú fő út fejlesztésének megkezdése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/538. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
903. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 312., (548. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1500., (538. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Vát-Porpác repülőtér megvalósítása  6 000,0 /+6000,0 kiad./ 
  6 000,0 /+6000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/549. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
904. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszaligeti közlekedési csomópont megépítése  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/558. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
905. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 2127-es út Csécse-Pásztó (0+000, 4+944) közútfelújítás  190,0
 /+190,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1271., (549. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1222., (558. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 
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  190,0 /+190,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/542. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
906. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Gyomaendrőd vidéki települések összekötő útjainak felújítása  400,0
 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/606. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
907. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Nyíregyháza nagykörút továbbépítése  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 419., (542. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 72., (606. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 73., (561. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/561. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
908. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
     21 Nyíregyházát elkerülő - M3 - nyugati elkerülő út utolsó szakasza 
         építésének I. üteme  990,0 /+990.0 kiad./ 
  990,0 /+990.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/562. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
909. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 6.sz. főút és 63. sz. főút csomópontjának átépítése  200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/579. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 321., (562. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 322., (579. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
910. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tolna-Fadd-Dombori közötti kerékpárút kialakítása  900,0
 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/580. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
911. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szekszárd biogáz üzem beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 
  700,0 /+700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/584. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 324., (580. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 325., (584. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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912. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Dombiratos külterületi utak fejlesztése  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/609. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
913. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Szekszárd (Palánki út) - Tolna közötti kerékpárút építése  900,0
 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/585. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
914. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 326., (609. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 332., (585. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Csárdaszállás Kisezüsti út burkolatának megépítése  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/612. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
915. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Iregszemese úthálózatának fejlesztése  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/588. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
916. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szarvas bérlakás építés  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 334., (612. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1341., (588. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/633. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
917. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Nagybánhegyesi szeméttelep rekultivációja  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/637. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
918. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Murony belterületi utak fejlesztése  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 446., (633. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1309., (637. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 351., (638. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/638. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
919. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Tápiószentmárton-Cegléd 3116. sz. összekötő út felújítása  250,0
 /+250.0 kiad./ 
  250,0 /+250.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/695. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
920. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Sződliget és Göd belterületi útjainak felújítása, a szilárd burkolatú 
          úthálózat bővítése  900,0 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/697. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 93., (695. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 96., (697. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
921. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 8119. sz. országút rekonstrukció II. ütem  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/714. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
922. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Parkoló-építési program Tatabánya, V. ütem  120,0 /+120.0 kiad./ 
  120,0 /+120.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/716. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1510., (714. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1284., (716. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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923. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Nyék és Ládháza közötti vasúti gyalogos átjáró kiépítése  40,0
 /+40,0 kiad./ 
  40,0 /+40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/740. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
924. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Esztergom-Búbánatvölgy-Szamárhegy útépítéseinek megkezdése  500,0
 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/726. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1235., (740. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1346., (726. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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925. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Zalaegerszeg déli elkerülő út építése  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/758. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
926. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig kerékpárút építése  70,0
 /+70,0 kiad./ 
 70,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/249. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
927. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 119., (758. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1458., (249. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A XII. kerületi fogaskerekű vasút fejlesztése (első ütem)  900,0
 /+900.0 tám./ 
  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/349. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
928. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Albertfalvai híd építése  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/348. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
929. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 259., (349. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 264., (348. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       21 8-as számú főút Herend-Szentgál kétszintű közlekedési csomópont létrehozása 
 900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/397. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
930. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 8-as számú főút Bánd település valamint a Herend-Szentgál közlekedési csomópont közötti 
szakasz 2x2 sávossá bővítése fizikai elválasztással, zajvédő fal megépítésével 
 900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/396. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
931. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Veszprém - belterületi utak fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1246., (397. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1247., (396. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/395. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
932. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Molnár János barlang láthatóvá tétele  800,0 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/455. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
933. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Panel Programot megalapozó teljes körű, értéknövelő felújítást tartalmazó mintatervek 
készítése lakóépületekre - Bp. XV. ker mintaprojekt  60,0 /+60.0 tám./ 
  60,0 /+60.0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1475., (395. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 48., (455. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1254., (459. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/459. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
934. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Sas-hegyi parkerdő megvalósítása  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/458. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
935. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Józsefvárosi pályaudvar 25 ha területének rehabilitációja 1. ütem 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/457. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1485., (458. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 51., (457. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
936. Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Örs vezér téri P+R parkoló kiépítése  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/509. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
937. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Velencei-tó déli elkerülő út  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/505. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1263., (509. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1266., (505. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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938. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2406-os út Szurdokpüspöki (1+835,4+336) közútfelújítás  73,0
 /+73,0 tám./ 
  73,0 /+73,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/529. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
939. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2137-es út Kálló-Erdő kürt-Vanyarc (3+005,9+349) közútfelújítás  310,0
 /+310,0 tám./ 
  310,0 /+310,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/528. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 411., (529. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 412., (528. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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940. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 20km kerékpárút kialakítása Szekszárdon  300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/578. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
941. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kardos belterületi utak felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/618. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
942. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 320., (578. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 77., (618. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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       21 Törökzugi gyűjtőút megépítésének elkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/649. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
943. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Nagykőrösön a Hősök tere felújítása  80,0 /+80,0 tám./ 
  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/659. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
944. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Medgyesbodzás belterületi utak és járdák felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 333., (649. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 341., (659. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 89., (642. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/642. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
945. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mezőgyán-Újszalonta összekötő, 6 km-es út megépítésének elkezdése 
 200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/640. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
946. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Miskolctapolca fejlesztése  3 200,0 /+3200,0 tám./ 
  3 200,0 /+3200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/790. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 352., (640. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1342., (790. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
947. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Az Arnótot elkerülő út 1 km-es szakaszának megépítése  25,0
 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/789. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
948. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A miskolci Kis Ernő út - Déli tehermentesítő út meghosszabbítása, I. fázis  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/780. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 449., (789. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 103., (780. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
949. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 M9 es autópálya Vasvár-Zalaegerszeg szakaszának építése I. ütem  300,0
 /+300.0 tám./ 
  300,0 /+300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/769. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
950. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Dél-keleti elkerülő út (Nagykanizsa)  300,0 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/768. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1233., (769. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1234., (768. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 



447 
 
 
951. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Útfelújítás (Nagykanizsa)  149,5 /+149,5 tám./ 
  149,5 /+149,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/761. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
952. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kerékpárút építése Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig  70,0
 /+70,0 kiad./ 
  70,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/242. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 120., (761. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1459., (242. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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953. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bakáts téri templom rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/302. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
954. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Felsőszentiván - Rém közötti közút felújítása  140,0 /+140,0 tám./ 
  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/391. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
955. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1245., (302. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1328., (391. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Baross híd felújítása (I. ütem)  830,0 /+830.0 tám./ 
  830,0 /+830.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/365. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
956. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Gyermekgyógyászati centrum létrehozása Kispesten  350,0
 /+350,0 tám./ 
  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/465. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
957. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 35., (365. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1257., (465. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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       21 Verpelét vasútállomás igénybevétele zúzottkő vasúti rakodására és szállítására, valamint az 
ehhez szükséges technológia telepítése  370,5 /+370,5 tám./ 
  370,5 /+370,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/468. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
958. Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mexikói úti végállomás P+R parkoló kiépítése  900,0 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/508. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
959. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 37-es fő út 4 sávosítása, I. fázis  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1489., (468. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1258., (508. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 



451 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/775. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
960. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal közúti felüljáró híd felújítása  40,0
 /+40,0 tám./ 
  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/774. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
961. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kiskunfélegyháza útjainak kiépítése karbantartása  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 108., (775. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1232., (774. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 386., (247. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/247. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
962. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Bp. XV. Ker. ráhordó buszjáratok a vasúti megállóhelyekre - tervezés, terület előkészítés
  40,0 /+40.0 kiad./ 
  40,0 /+40.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/336. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
963. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      21 Dűlőutak karbantartása a Duna-Tisza közén  250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/386. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1471., (336. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 273., (386. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
964. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Állami fenntartású debreceni utak felújítása, fejlesztése I. ütem  250,0
 /+250.0 tám./ 
  250,0 /+250.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/415. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
965. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 81-es főút 26+500 km sz. körforgalmi sziget kiépítése  500,0
 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/501. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1477., (415. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1259., (501. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
966. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Hunya külterületi utak kiépítése  50,0 /+50,0 tám./ 
  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/620. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
967. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszakarád és Tiszabercel között 6 054 m hosszúságú összekötő út építése 
 292,0 /+292,0 tám./ 
  292,0 /+292,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/785. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 75., (620. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 358., (785. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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968. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszakarád és Györgytarló között 6 km hosszúságú összekötő út építése 
 315,5 /+315,5 tám./ 
  315,5 /+315,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/784. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
969. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím módosítását javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kiskunfélegyházán kerékpárút építése a Bercsényi-Mikszáth Kálmán utcán  43,0
 /+43,0 kiad./ 
 43,0 /+43,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/252. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 359., (784. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1460., (252. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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970. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szabadszállás-Újsolt közötti összekötő út megépítése  200,0
 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/266. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
971. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tas elkerülő út megépítése  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/267. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 232., (266. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 236., (267. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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972. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. ker. Lakótelepi parkolás fejlesztése - mintaprojekt  200,0
 /+200.0 kiad./ 
  200,0 /+200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/340. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
973. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A Gyula-Furta összekötő út gyulai szakaszának felújítása  127,0
 /+127,0 kiad./ 
  127,0 /+127,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/431. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
974. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 398., (340. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 40., (431. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni Közterületi közvilágítás  123,0 /+123,0 kiad./ 
  123,0 /+123,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/272. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
975. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 4-es főút debreceni átvezető szakaszának felújítása I. ütem  153,0
 /+153.0 tám./ 
  153,0 /+153.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/296. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
976. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 233., (272. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 240., (296. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       21 A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő és az 51. sz. főút közötti út építése 
 220,0 /+220.0 tám./ 
  220,0 /+220.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/379. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
977. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Orczy-kert teljes rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/454. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
978. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Békéscsabán a Fürjesi út korszerűsítése, kiépítése  400,0 /+400,0 kiad./ 
  400,0 /+400,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 396., (379. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 45., (454. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/434. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
979. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 56. sz. főút és 5112. sz. ök. út (Szekszárd, Palánki út) csomópontjának átépítése 
körforgalmúvá építése  100,0 /+100.0 tám./ 
  100,0 /+100.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/576. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
980. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 56. sz. fő út és Szekszárd, Gróf P. u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése
  30,0 /+30.0 tám./ 
  30,0 /+30.0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 46., (434. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1336., (576. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1337., (577. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/577. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
981. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tiszakarád és Tiszacsermely között 6,3 km hosszúságú összekötő út építése 
 406,3 /+406,3 tám./ 
  406,3 /+406,3 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/786. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
982. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni Tócópatak és környezetének rehabilitációja I. ütem  300,0
 /+300.0 kiad./ 
  300,0 /+300.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/275. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 426., (786. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 237., (275. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
983. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szombathelyi Saághy utca felújítása  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/527. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
984. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kisbér új Volán buszpályaudvar építése  40,0 /+40,0 kiad./ 
  40,0 /+40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/709. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 304., (527. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1283., (709. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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985. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
    21 új 10-es számú gyorsforgalmi út megépítésének megkezdése  500,0
 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/722. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
986. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni lakótelepi fejlesztések Vénkert  153,0 /+153,0 kiad./ 
  153,0 /+153,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/273. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
987. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 112., (722. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1242., (273. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni Újkerti-lakótelep városrehabilitációs munkái  250,0
 /+250,0 kiad./ 
  250,0 /+250,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/276. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
988. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bp. XV. ker és országos Panel Szociális Program  200,0 /+200.0 kiad./ 
  200,0 /+200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/338. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
989. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 238., (276. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 392., (338. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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       21 Nagykőrösön a Kecskeméti út 75. sz. játszótér fejlesztése  10,0
 /+10.0 kiad./ 
  10,0 /+10.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/593. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
990. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Siófok-Ságvár külterületi kerékpárút  400,0 /+400,0 kiad./ 
  400,0 /+400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/594. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
991. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Debreceni lakótelepi városrehabilitációs munkára  250,0 /+250,0 kiad./ 
  250,0 /+250,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 447., (593. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 344., (594. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/274. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
992. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csepel csatornázásának folytatása  400,0 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/331. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
993. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A gubacsi híd felújítása és kibővítése  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 239., (274. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1318., (331. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1473., (344. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/344. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
994. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budapest I. ker. Batthyány tér felújítása  600,0 /+600.0 tám./ 
  600,0 /+600.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/335. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
995. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Örménykút külterületi utak kiépítése  25,0 /+25,0 tám./ 
  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/635. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 253., (335. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 83., (635. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
996. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budapest IX. kerületi, Lónyai u. 26. szám alatt lévő műemlék épület felújítása  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/334. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
997. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budapest IX. kerületi, Temesvári tömb rehabilitációjának első üteme  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/333. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 252., (334. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 247., (333. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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998. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A Budapest-Kelebia vasútvonal pályakorszerűsítési munkálatai I. ütem 
 200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/380. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
999. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Bácsalmás-Csikéria közötti közút felújítása  350,0 /+350,0 tám./ 
  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/381. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 399., (380. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1303., (381. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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T/12415/796. 

 
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  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Nemzeti összetartozás 
bizottságának 

Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 

 
a ján lása  

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló  

 
T/12415. sz. törvényjavaslat  

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
4. kötet 
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1000. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Budapest XXI. Ker. Panel-rehabilitáció  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/332. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1001. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Földes belterületi útjainak fejlesztése  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/278. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1002. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1319., (332. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 246., (278. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Járdahálózat építése, felújítása (Kelenvölgy központjában)  180,0
 /+180.0 tám./ 
  180,0 /+180.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/304. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1003. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Győr-Pápa-Celldömölk vasút villamosításának I. üteme  500,0
 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/401. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1004. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 255., (304. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 274., (401. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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       21 24105-ös út Tar-Pásztó (4+005, 4+734) közútfelújítás  21,0
 /+21,0 tám./ 
  21,0 /+21,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/405. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1005. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Heves város csapadékvíz elvezető rendszer I. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/470. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1006. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 81-es számú főút 12+360-14+060 km sz. négysávosítása (I. ütem) 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1476., (405. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1484., (470. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/500. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1007. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Jászberény város ivóvízhálózatának rekonstrukciója 1 800,0
 /+1800,0 tám./ 
  1 800,0 /+1800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/550. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1008. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 3226. számú, illetve 3224. számú út Jászalsószentgyörgy-Jászladány-Tiszasüly közötti 
szakaszának felújítása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
  2 000,0 /+2000.0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1262., (500. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1265., (550. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1267., (551. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/551. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1009. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 3227. számú út Jászapáti és Jászkisér közötti szakaszának felújítása 
 750,0 /+750.0 tám./ 
  750,0 /+750.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/552. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1010. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 32134. számú út (jászdózsai bekötőút Jászárokszállás és Jászjákóhalma irányából) 
felújítása  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
  1 200,0 /+1200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/553. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1268., (552. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1269., (553. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1011. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A 31.-32. számú főutak Jászberény elkerülő szakasz III. ütem 1 200,0
 /+1200.0 tám./ 
  1 200,0 /+1200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/555. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1012. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Siófok-Szekszárd sió-parti kerékpárút 2. üteme  400,0 /+400.0 tám./ 
  400,0 /+400.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/597. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1270., (555. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 317., (597. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1013. Harangozó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 A MÁV 35. sz. Kaposvár-Siófok vasútvonal felújítása  500,0
 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/598. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1014. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 

33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tapolca-Balaton közötti kerékpárút/utak építése  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/601. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1015. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 319., (598. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1273., (601. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Hunya belterületi útjainak járhatóvá tétele  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/621. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1016. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Csabacsüd üzemhez vezető út építése  47,0 /+47,0 tám./ 
  47,0 /+47,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/622. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1017. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése  600,0
 /+600,0 tám./ 
  600,0 /+600,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 76., (621. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 328., (622. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/663. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1018. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Cegléd Belterületi Kerékpárút-hálózatának fejlesztése  300,0
 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/665. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1019. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 4-es számú főközlekedési út autóúttá szélesítése a Ceglédbercel-Cegléd és a Cegléd-Abony 
közötti szakaszon (I. ütem )  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1227., (663. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1228., (665. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 87., (683. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/683. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1020. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tápiószentmárton-Tápiószele közötti 3116 sz. összekötő út felújítása 
 260,0 /+260.0 tám./ 
  260,0 /+260.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/684. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1021. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Páty faluközpont főút programjának megvalósítása  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/685. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 349., (684. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1277., (685. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1022. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Őrbottyáni utak aszfaltozása  160,0 /+160,0 tám./ 
  160,0 /+160,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/686. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1023. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Tatai Agostyán úti vasúti felüljáró építése I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/741. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 422., (686. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1280., (741. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 
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1024. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Hernádnémetinél és Hernádkaknál a 37-es főútvonalig a közút felújítása 
 200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/744. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1025. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Kerékpárút építése a Miskolcban kelet-nyugati és észak-déli gerinccel, valamint a városból 
Felsőzsolca, Mályi és Lillafüred-Bükk irányokban  900,0 /+900.0 tám./ 
  900,0 /+900.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/747. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 450., (744. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 102., (747. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1026. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Komlós tető – Miskolc-Tapolca közötti összekötő út és kerékpárút létesítése 
 100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/748. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1027. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Fűtéskorszerűsítési program Tatabányán I. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/712. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 214., (748. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1344., (712. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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1028. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Miskolc, Hejőcsaba közutak burkolatának felújítása 1 000,0
 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/736. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1029. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Miskolc, Görömböly belterületi közutak burkolatának felújítása  800,0
 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/735. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 115., (736. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 373., (735. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1030. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Miskolc - Majális park - Lillafüred közötti útszakaszon kerékpárút kialakítása  40,0
 /+40,0 tám./ 
  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/732. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1031. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését 
javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Mezőkövesdi repülőtér infrastruktúra fejlesztése I. ütem  500,0
 /+500.0 tám./ 
  500,0 /+500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/731. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1236., (732. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1348., (731. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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1032. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2016-os út Erdőkürt-Kálló (28+113, 35+674) szakasz felújítás első szakasz 
 280,0 /+280,0 tám./ 
  280,0 /+280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/407. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1033. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 2109-es út Héhalom-Palotás (15+967, 20+295) közútfelújítás  280,0
 /+280,0 tám./ 
  280,0 /+280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/409. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1034. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1479., (407. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1333., (409. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

pontjával. 
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       21 Szilas-patak menti terület pihenő parkká alakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/441. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1035. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
       22 Vámospércs belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésének megkezdése 
 194,0 /+194,0 tám./ 
  194,0 /+194,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/295. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1036. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 34. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai 
          rendszerek 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 288., (441. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 242., (295. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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      1 Önkormányzati közintézmények folyamatos internethozzáférése 
         érdekében biztosított informatikai végberendezések 
         korszerűsítése  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 
  3 000,0 /+3000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/136. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1037. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 

20. cím 34. alcím 1. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek 
       [1  Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció] [17 154,8]  /-
17154,8 kiad./ 
 [17 154,8]  /-17154,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 528., (136. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., 
(209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1038. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 34. alcím 1. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek 
       1  Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció[17 154,8] 34 239,8 /+17085,0 kiad./ 
 [17 154,8] 34 239,8 /+17085,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1039. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1 jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1  A Bp. XX. ker. önkormányzati ingatlanainak nyílászáró cseréje, hőszigetelése 
 400,0 /+400.0 kiad./ 
  400,0 /+400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/356. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 

1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 393., (356. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1040. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1 jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1 A Bp. IX. ker. önkormányzati ingatlanjainak nyílászáró cseréje, hőszigetelése 
 400,0 /+400.0 kiad./ 
  400,0 /+400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/357. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1041. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 35. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1 jogcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1 A Sződligeti Általános Iskola fűtéskorszerűsítése  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/677. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 397., (357. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 420., (677. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1042. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1 jogcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1 Mezőberényi középületek geotermikus energiával való fűtésének kialakítása 
 250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/641. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1043. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 35. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1 jogcím  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1 Nagykőrösön a városháza fűtési rendszerének korszerűsítése  100,0
 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/692. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 91., (641. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 424., (692. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1044. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 3. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1 jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      3  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
         1 Felsőzsolca közintézményeinek fűtéskorszerűsítése  600,0 /+600,0 tám./ 
  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/743. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1045. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
       4  [Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer] Zöld munkahelyek teremtése: épület felújítások 
(Zöld Beruházási Alap) (benne: állami támogatású bérlakás program is)[9 250,0]109 250,0
 /+100000,0 tám./ 
                                                             [9 250,0] 109 250,0 /+100000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1312., (743. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1046. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 1 jogcím  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Hazai fejlesztési programok 
      4  Területfejlesztési célelőirányzat 
          1 A budai Budakeszi út kiszélesítése és parkoló létesítése (első ütem) 
 500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/355. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 270., (355. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1047. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
       5 Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos 
           felújítása  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/233. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1048. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XVII. fejezet 20. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
      5 Kecel, Arany János Ált. Iskola és Könyvtár fűtésrendszer kiváltása 
          geotermikus energiára hőszivattyús eljárással  300,0 /+300.0 kiad./ 
  300,0 /+300.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/239. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 15., (233. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 19., (239. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1049. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
       5 A budapesti Gergely bánya rekultiválása  900,0 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/353. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1050. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 35. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
       5 Tiszanána alternatív energiahasznosítása elősegítése  373,9 /+373,9 tám./ 
  373,9 /+373,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/475. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1051. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. 

cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 401., (353. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1492., (475. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 



496 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
       5 Nagykőrösön a Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
          fűtéskorszerűsítése  20,0 /+20,0 kiad./ 
  20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/694. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1052. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 36. alcím 

6. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  PPP-programok 
       6  Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez [11 514,3] 9 514,3 /-
2000,0 kiad./ 
 [11 514,3] 9 514,3 /-2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 425., (694. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., (208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1543., (208. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)új aa)),  pontjaival. 
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1053. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 38. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Egyéb feladatok 
       3  Kormányzati szakpolitikai feladatok [1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
 [1 500,0] 1 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1054. dr. Apáti István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 38. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Egyéb feladatok 
       4  M49-es gyorsforgalmi elkerülő út első szakaszának megépítése 1 500,0
 /+1500,0 tám./ 
  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/16. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 461., (16. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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1055. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XVII. fejezet 20. cím 38. alcím 12. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Egyéb feladatok 
       [12  A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Működtetése][ 506,0]  /-
506.0 tám./ 
 [ 506,0]  /-506.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1056. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím kiegészítését 

javasolja a következő új 39. alcím  felvételével: 
 
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     39 A csornai elkerülő út megvalósítása  950,0 /+950,0 kiad./ 
  950,0 /+950,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., 
(211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/28. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1057. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVIII. fejezet 2. cím módosítását 

javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Külképviseletek igazgatása [37 041,3] 37 341,3 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 601,2] 901,2 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/52. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Külügyi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1058. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. 

alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
       1  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása[ 105,3] 15,3 /-90,0 tám./ 
 [ 105,3] 15,3 /-90,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/31. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 463., (28. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 483., (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 579., (31. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc4.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1059. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
       1  Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása[ 105,3] 95,3 /-10,0 tám./ 
 [ 105,3] 95,3 /-10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/149. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1060. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 6. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
       6  Külföldi magyar emlékek megőrzése [ 5,0] 50,0 /+45,0 tám./ 
 [ 5,0] 50,0 /+45,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/153. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi 
bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 181., (149. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc19.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 221., (153. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1061. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       3  Társadalmi Megújulás Operatív Program [274 718,7] 268 718,7 /-6000,0 kiad./ 
 [23 164,4] 17 164,4 /-6000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/187. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1062. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       3  Társadalmi Megújulás Operatív Program [23 164,4] 22 664,4 /-500,0 tám./ 
 [274 718,7] 274 218,7 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/191. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1063. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1537., (187. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc2.jcsúj 1jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1188., (191. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       3  Társadalmi Megújulás Operatív Program [274 718,7] 268 718,7 /-6000,0 kiad./ 
[23 164,4] 17 164,4 /-6000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/188. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1064. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       3  Társadalmi Megújulás Operatív Program [23 164,4] 22 464,4 /-700,0 tám./ 
 [274 718,7] 274 018,7 /-700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/192. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1065. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       14  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program[16 900,8] 16 830,8 /-70,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 669., (188. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alcúj7.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1068., (192. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 

pontjával. 
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 [136 275,2] 136 205,2 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/185. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1066. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
       14  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program[16 900,8] 16 850,8 /-50,0 tám./ 
 [136 275,2] 136 225,2 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/186. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1067. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 8. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék[5 000,0] 4 600,0 /-400,0 tám./ 
 [5 000,0] 4 600,0 /-400,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1145., (185. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím12.alc7.jcsúj6.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1142., (186. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím12.alc7.jcsúj6.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 661., (648. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.11.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/648. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1068. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 2. cím 3. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  2  Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
     3  Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei[80 306,5]
 81 006,5 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 387,9] 1 087,9 /+700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/192. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1069. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  2  Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
     3  Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei[80 306,5]
 110 306,5 /+30000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [61 927,7] 86 039,1 /+24111,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[15 124,4]21 013,0
 /+5888,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1064., (192. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1070. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 6. alcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  2  Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 
    6 Megyei szintű gyermekpszichiátriai ellátás  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/173. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1187., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 224., (173. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1071. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 5. 

cím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   5  Egyetemek, főiskolák [136 687,1] 153 748,1 /+17061,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú kiadások [27 852,6] 44 913,6 /+17061,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/5. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1072. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 5. 

cím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   5  Egyetemek, főiskolák [136 687,1] 141 687,1 /+5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [168 777,7] 172 577,7 /+3800,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[45 570,3]46 770,3
 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/85. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1073. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 5. cím módosítását 

javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   5  Egyetemek, főiskolák [136 687,1] 181 659,7 /+44972,6 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 125., (5. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 1209., (5. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1420., (85. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 

pontjával. 
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      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [104 599,1] 149 571,7 /+44972,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1074. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 9. cím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   9  Türr István Képző és Kutató Intézet [8 450,0] 7 305,2 /-1144,8 bev./ 
 [ 855,2]  /-855,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 292,9] 292,9 /-2000,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/177. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1075. dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 

1. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  10  Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1212., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1157., (177. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint. 



508 
     2  Gyógyító-megelőző ellátás intézetei [ 607,9] 6 815,9 /+6208,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [218 143,3] 220 813,3 /+2670,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[58 494,7]59 238,7
 /+744,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [222 630,2] 225 361,7 /+2731,5 kiad./ 
             4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 21,5] 84,0 /+62,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/72. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1076. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  10  Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 
    2  Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 
             9 Szívkatéteres eszközök beszerzése a Péterfy Sándor utcai kórházban 
 300,0 /+300.0 tám./ 
  300,0 /+300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/440. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1077. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 11. cím módosítását 

javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   11  Közgyűjtemények [11 852,1] 12 452,1 /+600,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1451., (72. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc6.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 408., (440. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 116,0] 8 266,0 /+150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[2 218,1]2 258,6
 /+40,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [5 756,3] 6 165,8 /+409,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/82. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1078. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 14. cím módosítását 

javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   14  Országos Mentőszolgálat [ 703,0] 903,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Beruházások [ 320,0] 520,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/29. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1079. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 18. 

cím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
   18  Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei[484 893,8]524 893,8 /+40000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [370 777,8] 394 401,9 /+23624,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[100 069,2]106 445,1
 /+6375,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [26 046,8] 36 046,8 /+10000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1417., (82. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 467., (29. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1080. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         [2  Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)][ 605,5]  /-
605,5 tám./ 
 [ 605,5]  /-605,5 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. 

- 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1094., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1081. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3  A mosonmagyaróvári 1956-os múzeum létrehozására  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             8  Egyéb felhalmozási célú kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/22. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1082. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a 
következő új 3. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Az Andrássy út világörökségi rehabilitációjának megkezdése  900,0
 /+900,0 kiad./ 
 900,0 /+900,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 458., (22. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/320. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1083. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Nagykőrösön az Arany János Kulturális Központ belső felújítása  200,0
 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/689. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1084. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Falumúzeum felújítása, Jászkarajenő  10,0 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 390., (320. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 210., (689. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 211., (653. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/653. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1085. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 A győri Dunakapu tér szakszerű feltárása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             8  Egyéb felhalmozási célú kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/21. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1086. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        3 Emlékmű Kiskunfélegyházán az 1956-os forradalom és a hősök emlékére  20,0
 /+20,0 tám./ 
 20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/387. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 466., (21. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 276., (387. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1087. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Diósgyőri vár Strandfürdő bővítése  600,0 /+600,0 tám./ 
  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/742. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1088. Bana Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 A szentgotthárdi barokk templom belső rekonstrukciója  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             8  Egyéb felhalmozási célú kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/40. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 95., (742. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 473., (40. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1089. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Kuruc Múzeum létrehozása Rákóczifalván  15,0 /+15,0 kiad 
  15,0 /+15,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/189. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1090. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Szolnoki művésztelepen lévő középkori vármaradvány bástya felújítása, kiállítás kialakítása
  200,0 /+200,0 kiad./ 
  200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/184. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 381., (189. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 656., (184. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1091. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Városi közösségi tér kialakítása Jászberényben  120,0 /+120,0 tám./ 
  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/554. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1092. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
         3 Kiskunfélegyháza, Templomhalom régészeti feltárás és emlékpark megvalósítása  23,0
 /+23,0 kiad./ 
 23,0 /+23,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/250. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 303., (554. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 229., (250. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1093. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5 Budai Vár-hegy alatt fekvő "pincebarlang-rendszer" kárelhárítás  50,0
 /+50,0 kiad./ 
 50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/318. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1094. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport új 1. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Felsőoktatási  beruházások 
         1 Vidéki főiskolafejlesztési program elindítása  12 000,0 /+12000,0 kiad./ 
  12 000,0 /+12000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 433., (318. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1095. Bana Tibor és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport új 3. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb beruházások 
         3 A kőszegi Dr. Nagy László EGyMI belső felújítása  60,0 /+60.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             8  Egyéb felhalmozási célú kiadások  60,0 /+60.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/126. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1100., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 506., (126. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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1096. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 A Szombathelyi Tófürdő területén található medencék és jégpálya befedése  60,0
 /+60,0 tám./ 
 60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/535. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1097. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 2. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
       3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás[155 428,1]163 428,1
 /+8000,0 tám./ 
 [155 428,1] 163 428,1 /+8000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/11. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1098. dr. Szakács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 305., (535. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 126., (11. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
       3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás[155 428,1]182 428,1
 /+27000,0 tám./ 
 [155 428,1] 182 428,1 /+27000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/69. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1099. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      5 Iskolai szociális munka országos elindítása  7 920,0 /+7920,0 kiad./ 
  7 920,0 /+7920,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/175. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1100. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1442., (69. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.1.cím1.alc6.jcs), 

1594., (69. sz. jav. - 8.mell.újII.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 172., (175. sz. jav. - 1.mell.X.fej.8.cím),  pontjával.
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       5 Fejlesztő- és gyógypedagógus- hálózat kialakítása, bővítése 12 000,0
 /+12000,0 kiad./ 
  12 000,0 /+12000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1101. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      5 Corvinus Egyetem kecskeméti Szőlészeti és Borászati Intézet támogatása 
 200,0 /+200,0 tám./ 
 200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/385. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1102., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 27., (385. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1102. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       6 Nemzeti Erdei Iskola Program elindítása  600,0 /+600,0 kiad./ 
  600,0 /+600,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1103. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      7 Kiemelt oktatási körzetek program előkészítése  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1104. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       8 Felsőoktatás forrásainak visszapótlása  30 000,0 /+30000,0 kiad./ 
  30 000,0 /+30000,0 tám./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1105. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      9 Felsőoktatásban dolgozók bérfejlesztésének elindítása 10 000,0
 /+10000,0 kiad./ 
  10 000,0 /+10000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1106. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       10 Országos Felnőttképzési Program elindítása  20 000,0 /+20000,0 kiad./ 
  20 000,0 /+20000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1107. Farkas Gergely, Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő 

a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Bentlakásos iskolák támogatása  1 600,0 /+1600,0 tám./ 
  1 600,0 /+1600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/48. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

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

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 478., (48. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1108. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Budakeszi óvodák, iskolák felújítása, bővítése  656,8 /+656,8 tám./ 
  656,8 /+656,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/666. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1109. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím kiegészítését javasolja 
a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Arnóti óvoda építése és az általános iskola felújítása  255,0 /+255,0 tám./ 
  255,0 /+255,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/788. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 347., (666. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 353., (788. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1110. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Abonyban az EU szabványnak megfelelő játszótér, sportudvar kialakítása a Radák úti 
Iskolában  17,0 /+17,0 kiad./ 
 17,0 /+17,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/674. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1111. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Pátyon bölcsőde építése  250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/701. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1112. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím kiegészítését javasolja 
a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 355., (674. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 356., (701. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 Sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola rekonstrukciója
  600,0 /+600.0 tám./ 
  600,0 /+600.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/773. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1113. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       1 dr. Mező Ferenc Gimnázium (Nagykanizsa) bővítéses rekonstrukciója  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/767. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1114. Ferenczi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12  Kisiskolák támogatása  120,0 /+120,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 366., (773. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 370., (767. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/18. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1115. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      12 Budapest III. ker. Gázgyár rehabilitációja, oktatási és kulturális 
           intézmények kiépítése I. ütem  750,0 /+750.0 kiad./ 
  750,0 /+750.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/315. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1116. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Velencei óvodák felújítása  75,0 /+75,0 kiad./ 
  75,0 /+75,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 464., (18. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1472., (315. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 64., (504. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/504. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1117. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Gyulai kollégium beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 
  700,0 /+700,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/604. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1118. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Tarhosi kollégium beruházás  250,0 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/650. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 318., (604. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 331., (650. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1119. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Nagykőrösön a Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrös Kinizsi u. 4. sz. alatti központi 
épület bővítése  590,0 /+590.0 kiad./ 
  590,0 /+590.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/592. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1120. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      12 Nagykőrösön a Dalmady Győző Általános Iskola felújítása  250,0
 /+250,0 tám./ 
  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/660. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság k, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 340., (592. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 445., (660. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1121. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 "szak-ma-holnap" program megindítása  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/634. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1122. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium fejlesztése  200,0 /+200,0 kiad./ 
 200,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/752. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 343., (634. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 362., (752. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1123. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 4. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       12 Zalaegerszegi Ganz Szakközépiskola fejlesztése  650,0 /+650,0 kiad./ 
 650,0 /+650,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/753. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1124. Baráth Zsolt és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
       17 Tervásatási alap  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
 1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/168. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1125. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 18. 

jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 364., (753. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 383., (168. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         1  Határon túli oktatási feladatok támogatása [ 668,2] 1 000,0 /+331,8 tám./ 
 [ 668,2] 1 000,0 /+331,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/154. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1126. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. 

alcím 18. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         2 Vajdasági mezőgazdasági szakemberek képzése, továbbképzése  10,0
 /+10,0 kiad./ 
  10,0 /+10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/506. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1127. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 18. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         2  Határon túli kulturális feladatok támogatása [ 57,5] 80,0 /+22,5 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 512., (154. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 300., (506. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 



535 
 [ 57,5] 80,0 /+22,5 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/156. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1128. Balczó Zoltán, Farkas Gergely, dr. Gyüre Csaba, Novák Előd és Szávay István 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 18. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
         3 Erdélyi Magyar Ifjak  10,0 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/115. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1129. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 19. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
      19  Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 
         1 Zalaegerszeg Idősek Otthona építése  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 513., (156. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 502., (115. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/756. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1130. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatok támogatása 
       20 Humán infrastruktúra Békés  32,0 /+32,0 kiad./ 
  32,0 /+32,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/603. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1131. Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      2 Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda  25,0 /+25,0 kiad./ 
  25,0 /+25,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/112. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 122., (756. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 440., (603. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 499., (112. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1132. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 3. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       3  Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása [ 260,0] 300,0
 /+40,0 kiad./ 
 [ 260,0] 300,0 /+40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/142. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1133. Novák Előd és Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

11. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       4  Magyarok Világszövetsége  477,0 /+477,0 tám./ 
  477,0 /+477,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/150. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 220., (142. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 509., (150. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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1134. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 11. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19 Boróka Civil és Ifjúsági Ház- belső szerkezet rekonstrukciója, akadálymentesítése  85,0
 /+85,0 tám./ 
  85,0 /+85,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/384. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1135. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       19 Mosonmagyaróvár - '56-os múzeum kialakítása (I. ütem)  385,0
 /+385.0 tám./ 
  385,0 /+385.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/370. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 272., (384. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 275., (370. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1136. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       19 Békés megyei levéltár létrehozásának megkezdése  850,0 /+850,0 kiad./ 
  850,0 /+850,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/433. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1137. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       19 "békési közművelődési intézményhálózat fejlesztése"program megindítása 
 100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/435. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1138. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 44., (433. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 291., (435. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19 Dombegyház Művelődési Ház felújítása  70,0 /+70,0 tám./ 
  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/608. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1139. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

11. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19 Jászkarajenő Karáért egyesület civil ház  10,0 /+10,0 tám./ 
  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/657. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1140. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

11. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       19 Jászkarajenő kultúrház rehabilitáció  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 323., (608. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 338., (657. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/656. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1141. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 12. alcím 7. jogcímcsoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
      7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
         5  Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása [ 33,4] 96,4
 /+63,0 tám./ 
 [ 33,4] 96,4 /+63,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/127. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1142. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. alcím 7. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
      7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
         6 Turáni népek találkozója  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 354., (656. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 505., (127. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1066., (186. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc14.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/186. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1143. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. 

alcím 7. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
      7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
         6 Székesfehérvár Fekete Sas Kulturális Központ létrehozása  400,0
 /+400,0 tám./ 
  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/495. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1144. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. 

alcím 7. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
      7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
         6 Székesfehérvári Vörösmarty Színház támogatása  50,0 /+50,0 kiad./ 
 50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/489. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 61., (495. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 66., (489. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1145. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. alcím 7. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
      7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 
         6  "Tiszavirág" rendezvény sorozat elindítása  70,0 /+70,0 kiad./ 
  70,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/185. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1146. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 13. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Művészeti tevékenységek 
      1 Pécsi Nemzeti Színház épületének felújítása  770,0 /+770,0 kiad./ 
  770,0 /+770,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/411. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1065., (185. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 39., (411. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1147. Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és Farkas Gergely képviselő 

a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [ 355,0] 960,0
 /+605,0 tám./ 
 [ 355,0] 960,0 /+605,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/139. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1148. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         2  Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok [ 28,7] 155,3 /+126,6 tám./ 
     [ 28,7] 155,3 /+126,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/45. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1149. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

15. alcím 3. jogcímcsoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 514., (139. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 479., (45. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 130,0] 200,0 /+70,0 kiad./ 
 [ 130,0] 200,0 /+70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/46. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1150. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. jogcímcsoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 130,0] 200,0 /+70,0 tám./ 
 [ 130,0] 200,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1151. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
X. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 471., (46. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1161., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 
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         5  Gyermek és ifjúsági célú üdültetés  369,1 /+369,1 tám./ 
  369,1 /+369,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/44. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1152. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

15. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
       5 Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/47. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1153. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         5 Ifjúsági rendezvények támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 474., (44. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 476., (47. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 480., (41. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/41. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1154. Farkas Gergely és Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 15. alcím 3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
       5 Nemzeti Ifjúsági Tanács  100,0 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/114. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1155. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 3. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
         5 "Pláza" ifjúsági központ létrehozása  80,0 /+80,0 kiad./ 
  80,0 /+80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/190. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 501., (114. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 226., (190. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1156. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 16. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       2 Szociális szférában dolgozók bérfejlesztési programja 30 000,0
 /+30000,0 kiad./ 
  30 000,0 /+30000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/178. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1157. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 16. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
      3 Országos jelzőrendszer és készülék  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 
  2 000,0 /+2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/177. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 659., (178. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1074., (177. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.9.cím),  pontjával.
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1158. Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Novák Előd és Z. Kárpát Dániel képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 16. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 8. jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       8 Alfa Szövetség (élet- és családvédelem)  30,0 /+30,0 kiad./ 
  30,0 /+30,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/113. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1159. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 16. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
       8 Bölcsőde-építési program  9 793,2 /+9793,2 kiad./ 
  9 793,2 /+9793,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1160. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 16. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcímcsoport  felvételével: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 500., (113. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1211., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 

1248., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1327., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1352., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcs), 1450., (361. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc),  pontjaival. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
      8 Bölcsőde-létrehozása Budapest XX. kerületében  300,0 /+300.0 tám./ 
  300,0 /+300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/422. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1161. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 17. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Egyes szociális pénzbeli támogatások 
       2 Szociális nyári gyermekétkeztetés  7 600,0 /+7600.0 tám./ 
  7 600,0 /+7600.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1162. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 17. alcím 6. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 289., (422. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1361., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Egyes szociális pénzbeli támogatások 
       6  Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása [ 900,0] 951,3
 /+51,3 kiad./ 
 [ 900,0] 951,3 /+51,3 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/183. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1163. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 17. 

alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Egyes szociális pénzbeli támogatások 
       7  GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása[ 620,0]1 120,0
 /+500,0 tám./ 
 [ 620,0] 1 120,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/35. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1164. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 18. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     18  Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése [ 115,0] 353,0 /+238,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 642., (183. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím9.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 601., (35. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1182., (35. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc23.jcs),  pontjaival. 
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 [ 115,0] 353,0 /+238,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/206. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1165. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 19. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Szociális célú humánszolgáltatások 
      6 Nemzetközi Pető Intézet  500,0 /+500,0 kiad./ 
  500,0 /+500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/86. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1166. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 20. alcím 12. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 
       12  Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása [ 450,9] 901,8
 /+450,9 tám./ 
 [ 450,9] 901,8 /+450,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/567. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 537., (206. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 132., (86. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 70., (567. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1167. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 
      14 Fedél nélkül maradt személyek, családok önálló életvitelt elősegítő 
           lakásprogram elindítása  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/180. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1168. Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 

20. cím 22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       4 Asszisztált reprodukció (IVF)  900,0 /+900,0 kiad./ 
  900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/57. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 382., (180. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 484., (57. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1169. Riz Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25  Ferihegyi úti állami járóbeteg-szakrendelő támogatása  980,0
 /+980,0 kiad./ 
  980,0 /+980,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/229. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1170. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Sportkórház fejlesztésének második üteme  800,0 /+800,0 tám./ 
  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/446. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1447., (229. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 41., (446. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1171. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházai fejlesztésének első üteme 
 753,8 /+753,8 kiad./ 
 753,8 /+753,8 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/443. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1172. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Újkígyósi Egészségház bővítése  90,0 /+90,0 kiad./ 
  90,0 /+90,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/424. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1173. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 42., (443. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 47., (424. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 A nagykőrösi kórházban termálkút fúrása  46,2 /+46,2 kiad./ 
  46,2 /+46,2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/678. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1174. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
      25 Nemzetközi szintű rehabilitációs központ Gyulán, programindítás  800,0
 /+800,0 kiad./ 
  800,0 /+800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/636. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1175. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
      25 Sződligeti (házi-, gyermek-, fog-) orvosi rendelő felújítása, 
           korszerűsítése  30,0 /+30,0 kiad./ 
  30,0 /+30,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 82., (678. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 85., (636. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/696. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1176. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Kistérségi járó beteg szakellátó központ létrehozása Kiskőrösön 1 500,0
 /+1500,0 tám./ 
  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/253. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1177. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Észak-Budapest és agglomeráció körzetét ellátó új kórház építése I. ütem  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 94., (696. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 14., (253. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 23., (307. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/307. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1178. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
      25 Székesfehérvár egészségház létrehozásának előkészítése  900,0
 /+900,0 tám./ 
  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/494. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1179. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Pusztaszabolcsi egészségügyi központ kialakítása  100,0 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/490. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 59., (494. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 206., (490. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1180. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

22. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriájának felújítása 
 700,0 /+700,0 tám./ 
  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/664. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1181. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Egészségügyi ágazati előirányzatok 
       25 Alsóerdőn Egészségügyi Centrum létrehozása  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/770. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1182. dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 23. 

alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 81., (664. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 111., (770. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       23  Szabadidősport támogatása [ 372,0] 1 372,0 /+1000,0 tám./ 
 [ 372,0] 1 372,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/35. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1183. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 29. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       29  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése [10 979,4] 8 979,4 /-2000,0 tám./ 
 [10 979,4] 8 979,4 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 601., (35. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 1163., (35. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alc7.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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1184. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 23. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Sporttevékenység támogatása 
       30 Baranta magyar harcművészet támogatása  75,0 /+75,0 tám./ 
  75,0 /+75,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/194. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1185. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 10. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [10  Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő 
feladatainak támogatása] [ 714,0]  /-714,0 kiad./ 
 [ 714,0]  /-714,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 607., (194. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1186. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 3. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         [3  XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések]
 [1 549,0]  /-1549.0 kiad./ 
 [1 549,0]  /-1549.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1187. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 4. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1237., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         [4  Győr Aréna beruházás támogatása] [4 900,0]  /-4900,0 tám./ 
 [4 900,0]  /-4900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1188. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5  A Szolnoki "MÁV" strand felújítása, fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/191. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1210., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1062., (191. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1189. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        5 Enese - sportcsarnok építése (I. ütem)  600,0 /+600.0 kiad./ 
  600,0 /+600.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/367. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1190. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Az abonyi városi Strandfürdő rekonstrukciója  80,0 /+80,0 kiad./ 
 80,0 /+80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/668. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 394., (367. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1504., (668. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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1191. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Az abonyi városi sportpálya rekonstrukciója  20,0 /+20,0 kiad./ 
 20,0 /+20,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/672. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1192. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Páty rekreációs terület kialakítása I. ütem  200,0 /+200.0 tám./ 
  200,0 /+200.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/703. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1505., (672. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1506., (703. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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1193. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Páty faluközpontjában sport- és pihenőpark kialakítása  100,0
 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/704. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1194. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Kazincbarcika Városi Sportcsarnok építésének megkezdése  900,0
 /+900,0 kiad./ 
 900,0 /+900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/746. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1507., (704. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 99., (746. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1195. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 A Győri kapuban található Ifjúsági pálya rehabilitációja  100,0
 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/777. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1196. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        5 Miskolcon a Szentpéteri kapui Papp József sportpálya felújítása  100,0
 /+100,0 kiad./ 
  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/739. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 106., (777. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 117., (739. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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1197. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Miskolc, Avasi lakótelep sport- és szabadidőközpont létesítése, I. ütem  1 
000,0 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/734. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1198. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 11. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         5 Miskolc-Tapolca több medencés strandfürdő létesítése, I. ütem 1 000,0
 /+1000.0 tám./ 
  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/733. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1513., (734. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1514., (733. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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1199. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         31 Nagykőrösön a Pálfája parkerdő Aréna felújítása  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/591. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1200. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
        31 Jászkarajenő kosárlabda pálya és játszótér építése  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/658. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1201. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 207., (591. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 208., (658. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         31 Az abonyi Somogyi Iskolában a Sportudvar rekonstrukciója  8,0
 /+8,0 kiad./ 
 8,0 /+8,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/671. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1202. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 11. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11  Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
         31 Az abonyi Gyulai Iskolában a Sportudvar rekonstrukciója  8,0
 /+8,0 kiad./ 
 8,0 /+8,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/673. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1203. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 209., (671. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 212., (673. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      12 Extrém sportpálya kialakítása Kiskunfélegyházán  20,0 /+20,0 tám./ 
  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/388. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1204. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       12 Dunaújvárosi Vidám Park területén sport, művelődés és rekreációs központ kialakítása 
 400,0 /+400,0 kiad./ 
 400,0 /+400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/488. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1205. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      12 Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda teljes felújítása  900,0 /+900,0 tám./ 
 900,0 /+900,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 277., (388. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 295., (488. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/497. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1206. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       12 Zalaegerszeg uszoda rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/754. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1207. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       12 Zalaegerszeg Sportcsarnok felújítása I. ütem  150,0 /+150.0 tám./ 
  150,0 /+150.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/755. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 298., (497. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 361., (754. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 363., (755. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1208. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       12 Zalaszentgróti Tennél Fürdő és Szabadidő Központ fejlesztése  305,0
 /+305,0 tám./ 
  305,0 /+305,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/760. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1209. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      [13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása] 
         [2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei 
Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása] [1 793,2]  /-
1793,2 tám./ 
 [1 793,2]  /-1793,2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/5. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 376., (760. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 125., (5. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 1071., (5. sz. 

jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1210. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      [13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása] 
         [2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei 
Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása] [1 793,2]  /-
1793.2 tám./ 
 [1 793,2]  /-1793.2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1211. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1291., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      [13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása] 
         [2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei 
Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása] [1 793,2]  /-
1793.2 kiad./ 
 [1 793,2]  /-1793.2 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1212. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      [13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása] 
         [2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei 
Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása] [1 793,2]  /-
1793.2 tám./ 
 [1 793,2]  /-1793.2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1159., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

1248., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1327., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1352., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcs), 1450., (361. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1238., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 



576 
1213. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását 
javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 193,2 /-600.0 kiad./ 
                          [1 793,2] 1 193,2 /-600.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/316. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1214. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását 
javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 043,2 /-750.0 kiad./ 
                         [1 793,2] 1 043,2 /-750.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/319. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 662., (316. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.címúj10alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 663., (319. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.címúj10.alc), 

pontjával. 
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1215. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 383,2 /-410.0 kiad./ 
                          [1 793,2] 1 383,2 /-410.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/372. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1216. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint 
            a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása[1 793,2] 1 493,2 /-
300.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/368. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 744., (372. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 875., (368. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1217. Puch László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 418,2 /-375.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 418,2 /-375.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/393. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1218. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/363. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 879., (393. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 763., (363. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1219. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását 
javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint 
            a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása[1 793,2] 893,2 /-
900.0 kiad./ 
 [1 793,2] 893,2 /-900.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/453. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1220. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 393,2 /-400.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 393,2 /-400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/425. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 889., (453. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 773., (425. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1221. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/519. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1222. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint 
            a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása[1 793,2] 1 713,2 /-
80.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 713,2 /-80.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/558. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 714., (519. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 904., (558. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1223. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 643,2 /-150.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 643,2 /-150.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/605. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1224. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/627. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 804., (605. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 809., (627. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1225. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 293,2 /-500.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/629. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1226. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 593,2 /-200.0 kiad./ 
                          [1 793,2] 1 593,2 /-200.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/667. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 813., (629. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 814., (667. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1227. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 193,2 /-600.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 193,2 /-600.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/663. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1228. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 13. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/665. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1017., (663. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1018., (665. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1229. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 043,2 /-750.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 043,2 /-750.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/782. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1230. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 755,2 /-38.0 kiad./ 
                          [1 793,2] 1 755,2 /-38.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/750. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 828., (782. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 832., (750. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1231. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 393,2 /-400.0 kiad./ 
                          [1 793,2] 1 393,2 /-400.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/751. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1232. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 753,2 /-40.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 753,2 /-40.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/774. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 834., (751. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 960., (774. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1233. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/769. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1234. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 493,2 /-300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/768. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 949., (769. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 950., (768. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1235. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint 
            a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása[1 793,2] 1 753,2 /-
40.0 kiad./ 
 [1 793,2] 1 753,2 /-40.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/740. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1236. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 13. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja: 

 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      13  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
         2  Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion 
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása [1 793,2] 1 753,2 /-40.0 tám./ 
 [1 793,2] 1 753,2 /-40.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/732. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 923., (740. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1030., (732. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1237. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 14. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása] [12 035,0]  /-
12035,0 kiad./ 
 [12 035,0]  /-12035,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1238. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása] [12 035,0]  /-
12035,0 tám./ 
 [12 035,0]  /-12035,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1288., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1239. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0] 8 535,0 /-3500,0 tám./ 
 [12 035,0] 8 535,0 /-3500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/3. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1240. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0] 3 875,0 /-8160,0 tám./ 
 [12 035,0] 3 875,0 /-8160,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1289., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 163., (3. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1389., (10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/10. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1241. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 685,0 /-350,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 685,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/298. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1242. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 882,0 /-153,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 882,0 /-153,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/273. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 860., (298. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 986., (273. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1243. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 635,0 /-400,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 635,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/297. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1244. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 735,0 /-300,0 kiad./ 
                                                                                                      [12 035,0]11 735,0 /-300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/292. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 862., (297. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 723., (292. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1245. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 035,0 /-1000,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 035,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/302. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1246. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 135,0 /-900,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 135,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/397. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1247. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 953., (302. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 929., (397. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



593 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 135,0 /-900,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 135,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/396. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1248. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0] 4 035,0 /-8000,0 kiad./ 
 [12 035,0] 4 035,0 /-8000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1249. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 934,0 /-101,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 930., (396. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1159., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

1211., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1327., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1352., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcs), 1450., (361. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc),  pontjaival. 
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 [12 035,0] 11 934,0 /-101,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/406. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1250. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]12 008,0 /-27,0 kiad./ 
 [12 035,0] 12 008,0 /-27,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/408. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1251. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 555,0 /-480,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 555,0 /-480,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 884., (406. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 886., (408. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 764., (416. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/416. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1252. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 235,0 /-800,0 kiad./ 
[12 035,0] 11 235,0 /-800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/447. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1253. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 935,0 /-100,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 935,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/412. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 634., (447. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc51.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 888., (412. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1254. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 975,0 /-60,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 975,0 /-60,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/459. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1255. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 935,0 /-100,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 935,0 /-100,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/479. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 933., (459. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 680., (479. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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1256. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 885,0 /-150,0 kiad./ 
                                                                                                     [12 035,0]11 885,0 /-150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/484. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1257. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 685,0 /-350,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 685,0 /-350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/465. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1258. Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 779., (484. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 956., (465. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 135,0 /-900,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 135,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/508. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1259. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 535,0 /-500,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 535,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/501. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1260. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 235,0 /-800,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 235,0 /-800,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 958., (508. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 965., (501. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/517. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1261. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 250,9 /-784,1 tám./ 
 [12 035,0] 11 250,9 /-784,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/482. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1262. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 035,0 /-1000,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 035,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 785., (517. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 786., (482. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1006., (500. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/500. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1263. Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 135,0 /-900,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 135,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/509. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1264. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 235,0 /-800,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 235,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/463. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 936., (509. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 789., (463. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1265. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]10 235,0 /-1800,0 tám./ 
 [12 035,0] 10 235,0 /-1800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/550. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1266. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 035,0 /-1000,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 035,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/505. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1007., (550. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 937., (505. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1267. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]10 035,0 /-2000,0 tám./ 
 [12 035,0] 10 035,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/551. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1268. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 285,0 /-750,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 285,0 /-750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/552. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1269. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1008., (551. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1009., (552. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]10 835,0 /-1200,0 tám./ 
 [12 035,0] 10 835,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/553. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1270. dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]10 835,0 /-1200,0 tám./ 
 [12 035,0] 10 835,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/555. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1271. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0] 6 035,0 /-6000,0 kiad./ 
 [12 035,0] 6 035,0 /-6000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1010., (553. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1011., (555. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/549. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1272. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 702,0 /-333,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 702,0 /-333,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/607. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1273. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 935,0 /-100,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 935,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/601. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 903., (549. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 683., (607. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1014., (601. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1274. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 735,0 /-300,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 735,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/610. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1275. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]10 035,0 /-2000,0 tám./ 
 [12 035,0] 10 035,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 700., (610. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1276. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 635,0 /-400,0 kiad./ 
  [12 035,0] 11 635,0 /-400,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/669. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1277. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 935,0 /-100,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 935,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/685. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 817., (669. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1021., (685. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1278. Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0] 7 835,0 /-4200,0 tám./   
 [12 035,0] 7 835,0 /-4200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/791. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1279. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 935,0 /-100,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 935,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/702. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 571., (791. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj15.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 635., (702. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc51.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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1280. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 035,0 /-1000,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 035,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/741. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1281. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 965,0 /-70,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 965,0 /-70,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/698. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1282. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1023., (741. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 636., (698. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc51.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 835,0 /-200,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 835,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/706. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1283. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 995,0 /-40,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 995,0 /-40,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/709. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1284. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 915,0 /-120,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 915,0 /-120,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 830., (706. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 984., (709. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/716. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1285. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 545,0 /-490,0 kiad./ 
 [12 035,0] 11 545,0 /-490,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/723. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1286. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 14. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása[12 035,0]11 955,0 /-80,0 tám./ 
 [12 035,0] 11 955,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/765. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 922., (716. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 840., (723. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 686., (765. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc3.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1287. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 15. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [15  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása] [20 268,6]  /-
20268,6 tám./ 
 [20 268,6]  /-20268,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/12. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1288. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 15. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [15  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása] [20 268,6]  /-
20268,6 kiad./ 
 [20 268,6]  /-20268,6 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1535., (12. sz. jav. - 1.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1289. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 15. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [15  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása] [20 268,6]  /-
20268,6 tám./ 
 [20 268,6]  /-20268,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 
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1290. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 15. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       15  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása[20 268,6] 18 268,6 /-2000,0 tám./ 
 [20 268,6] 18 268,6 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1291. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 16. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       16  Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása[3 707,0] 2 707,0 /-
1000,0 tám./ 
 [3 707,0] 2 707,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1292. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 17. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       17  Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása [2 315,3] 1 315,3 /-1000,0 tám./ 
 [2 315,3] 1 315,3 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1292., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1293. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 18. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       18  A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása[4 020,6] 2 020,6 /-
2000,0 tám./ 
 [4 020,6] 2 020,6 /-2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1294. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 19. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [19  A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása][2 000,0]  /-
2000.0 tám./ 
 [2 000,0]  /-2000.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1295. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása)] [4 625,8]  /-4625,8 tám./ 
 [4 625,8]  /-4625,8 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1296. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 20. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása)] [4 625,8]  /-4625,8 tám./ 
 [4 625,8]  /-4625,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1315., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1297. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 2 975,8 /-1650,0 tám./ 
 [4 625,8] 2 975,8 /-1650,0 kiad./ 

 
 

 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/8. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1298. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 3 425,8 /-1200,0 kiad./ 
 [4 625,8] 3 425,8 /-1200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/244. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1392., (8. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 704., (244. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1299. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 505,8 /-120,0 tám./ 
 [4 625,8] 4 505,8 /-120,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/257. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1300. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi 
             Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/232. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 687., (257. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 720., (232. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj6.jcs), 

pontjával. 
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T/12415/796. 

 
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  
bizottságának 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Nemzetbiztonsági 
bizottságának 

Nemzeti összetartozás 
bizottságának 

Oktatási, tudományos és kutatási 
bizottságának 

Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságának 

Sport- és turizmus 
bizottságának 

 
a ján lása  

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló  

 
T/12415. sz. törvényjavaslat  

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
5. kötet 



622 
 
1301. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi 
             Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/238. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1302. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi 
             Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/240. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1303. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 861., (238. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 864., (240. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 275,8 /-350,0 tám./ 
 [4 625,8] 4 275,8 /-350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/381. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1304. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 275,8 /-350,0 kiad./ 
                                                                             [4 625,8]4 275,8 /-350,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/382. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1305. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 20. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 999., (381. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 765., (382. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 615,8 /-10,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 615,8 /-10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/432. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1306. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 3 925,8 /-700,0 tám./ 
 [4 625,8] 3 925,8 /-700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/496. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1307. Horváth András Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 3 325,8 /-1300,0 tám./ 
 [4 625,8] 3 325,8 /-1300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 712., (432. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 787., (496. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/499. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1308. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 475,8 /-150,0 tám./ 
 [4 625,8] 4 475,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/661. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1309. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 20. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi 
             Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 525,8 /-100,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 525,8 /-100,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 790., (499. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 701., (661. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 917., (637. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/637. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1310. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 475,8 /-150,0 kiad./ 
) [4 625,8] 4 475,8 /-150,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/690. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1311. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 kiad./ 
 [4 625,8] 4 425,8 /-200,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/691. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 718., (690. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 719., (691. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1312. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 20. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       20  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása) [4 625,8] 4 025,8 /-600,0 tám./ 
 [4 625,8] 4 025,8 /-600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/743. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1313. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 21. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása][4 500,0]  /-
4500,0 tám./ 
 [4 500,0]  /-4500,0 kiad./ 

 
 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1044., (743. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc3.jcsúj1.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1349., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 

1393., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc3.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti 
főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/9. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1314. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása][4 500,0]  /-
4500,0 tám./ 
 [4 500,0]  /-4500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1315. dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport elhagyását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása][4 500,0]  /-
4500,0 tám./ 
 [4 500,0]  /-4500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/421. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1316. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 875,0 /-
625,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 875,0 /-625,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/234. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1317. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 283., (421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 407., 
(421. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 1073., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím), 1212., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1238., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1289., (421. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1296., (421. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 851., (234. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 tám./ 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/330. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1318. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 100,0 /-
400,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 100,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/331. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1319. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 722., (330. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 992., (331. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



631 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/332. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1320. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 400,0 /-
100,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 400,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/294. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1321. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 200,0 /-
300,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 200,0 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1000., (332. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 866., (294. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/289. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1322. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/326. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1323. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 tám./ 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 729., (289. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 737., (326. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 740., (329. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/329. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1324. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 000,0 /-
500,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 000,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/358. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1325. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 300,0 /-
200,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/400. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 671., (358. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alcúj14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 747., (400. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1326. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 tám./ 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/399. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1327. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 2 500,0 /-
2000,0 kiad./ 
 [4 500,0] 2 500,0 /-2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 748., (399. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1159., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

1211., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1248., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1352., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcs), 1450., (361. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1328. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 360,0 /-
140,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 360,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/391. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1329. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 620,0 /-
880,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 620,0 /-880,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/390. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 954., (391. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 880., (390. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1330. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 467,0 /-
33,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 467,0 /-33,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/402. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1331. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 346,0 /-
154,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 346,0 /-154,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/404. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1332. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 755., (402. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 883., (404. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 232,0 /-
268,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 232,0 /-268,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/403. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1333. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 220,0 /-
280,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 220,0 /-280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/409. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1334. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 757., (403. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1033., (409. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 600,0 /-
900,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 600,0 /-900,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/573. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1335. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 450,0 /-
50,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 450,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/575. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1336. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 400,0 /-
100,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 400,0 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 799., (573. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 801., (575. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/576. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1337. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 470,0 /-
30,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 470,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/577. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1338. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 300,0 /-
200,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 979., (576. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 980., (577. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 803., (600. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/600. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1339. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 900,0 /-
600,0 tám./ 
 [4 500,0] 3 900,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/582. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1340. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 259,0 /-
241,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 259,0 /-241,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/611. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 806., (582. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 678., (611. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1341. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. 

alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 420,0 /-
80,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 420,0 /-80,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/588. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1342. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 1 300,0 /-
3200,0 tám./ 
 [4 500,0] 1 300,0 /-3200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/790. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 915., (588. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 946., (790. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1343. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

24. alcím 21. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 870,0 /-
630,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 870,0 /-630,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/693. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1344. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 000,0 /-
500,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/712. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 827., (693. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1027., (712. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1345. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 050,0 /-
450,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 050,0 /-450,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/721. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1346. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 000,0 /-
500,0 kiad./ 
 [4 500,0] 4 000,0 /-500,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/726. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1347. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 839., (721. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 924., (726. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 3 500,0 /-
1000,0 kiad./ 
 [4 500,0] 3 500,0 /-1000,0
 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/728. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1348. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 21. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       21  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása [4 500,0] 4 000,0 /-
500,0 tám./ 
 [4 500,0] 4 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/731. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1349. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 24. alcím 22. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 846., (728. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1031., (731. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [22  Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása][1 750,0]  /-1750,0 tám./ 
 [1 750,0]  /-1750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/9. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1350. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 22. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [22  Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása][1 750,0]  /-1750,0 tám./ 
 [1 750,0]  /-1750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1313., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

1393., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.21.cím1.alc3.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 



646 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1351. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 24. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       [24  Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok  fejlesztésének  támogatása] [2 098,0] 
 /-2098,0 tám./ 
 [2 098,0]  /-2098,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1352. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 29. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       29  Tornaterem-építési program [3 000,0] 9 300,0 /+6300,0 kiad./ 
 [3 000,0] 9 300,0 /+6300,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1353. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 29. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      29  Tornaterem-építési program 
         1  Szolnok Varga Katalin Gimnázium tornaterem építése  300,0
 /+300,0 tám./ 
  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/540. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1354. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 29. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      29  Tornaterem-építési program 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1159., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

1211., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1248., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1327., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1450., (361. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 417., (540. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 
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        1 Szolnok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermének építése  300,0
 /+300.0 tám./ 
  300,0 /+300.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/541. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1355. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 30. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       30  Tanuszoda-fejlesztési program [3 000,0] 4 800,0 /+1800,0 tám./ 
 [3 000,0] 4 800,0 /+1800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/203. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1356. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 24. alcím kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcímcsoport  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       31  Kiskunfélegyháza Honvéd Sporttelep sportcentrummá történő átalakítása  50,0
 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 418., (541. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 534., (203. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/245. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1357. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím kiegészítését javasolja a következő új 31. 
jogcímcsoport  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      31 Csepel SC létesítményeinek korszerűsítése  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
  1 000,0 /+1000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/308. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1358. Iváncsik Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      31 Szolnoki MÁV sportlétesítmények megvásárlása, felújítása  800,0
 /+800,0 kiad./ 
  800,0 /+800,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/559. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 230., (245. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 20., (308. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 71., (559. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1359. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 24. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      31 Zalaegerszeg Dózsa iskola tornatermének építése I. ütem  600,0
 /+600.0 kiad./ 
  600,0 /+600.0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/759. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1360. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 25. alcím 15. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
       15  MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása[3 041,4] 1 146,9 /-
1894,5 kiad./ 
 [3 041,4] 1 146,9 /-1894,5 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 121., (759. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1361. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 25. alcím 16. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
       [16  Klebelsberg kastély felújítása] [ 620,0]  /-620,0 tám./ 
 [ 620,0]  /-620,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 

1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 

1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 
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1362. Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 25. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
        20 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése  280,0
 /+280,0 tám./ 
  280,0 /+280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/43. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1363. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 1. 

jogcímcsoport 19. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények 
támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         19  Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása [ 250,0] 350,0
 /+100,0 tám./ 
 [ 250,0] 350,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/157. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- nem támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 477., (43. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 222., (157. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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1364. Dúró Dóra, Farkas Gergely, Novák Előd, Suhajda Krisztián és Murányi Levente 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények 
támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok 
         13 Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/73. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1365. dr. Staudt Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 27. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     27  Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása [ 50,0] 100,0
 /+50,0 tám./ 
 [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/38. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1366. Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 

30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 496., (73. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 128., (38. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),  pontjával.
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  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
       22 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok 
támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/49. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1367. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 

fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         2  Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása[ 114,8]
 144,8 /+30,0 tám./ 
 [ 114,8] 144,8 /+30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/128. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1368. Farkas Gergely és Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 

cím 30. alcím 23. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  
felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         6 Váralja Szövetség támogatása  10,0 /+10,0 tám./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 475., (49. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 504., (128. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/74. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1369. Novák Előd képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      23  Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
        6 Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház  50,0 /+50,0 kiad./ 
  50,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/111. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1370. Mirkóczki Ádám képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 

24. jogcímcsoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      24  Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         5  Magyar Gyermekonkológiai Hálózat [ 20,0] 22,7 /+2,7 tám./ 
 [ 20,0] 22,7 /+2,7 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 497., (74. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 498., (111. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 614., (116. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/116. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1371. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcímcsoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      25  Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         5  Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 
             programok támogatása [ 208,5] 500,0 /+291,5 kiad./ 
 [ 208,5] 500,0 /+291,5 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/181. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1372. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25. jogcímcsoport 21. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
      25  Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
         21  Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása [ 618,7]1 000,0
 /+381,3 kiad./ 
 [ 618,7] 1 000,0 /+381,3 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/179. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 611., (181. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 193., (179. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1373. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 40. alcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40 Szociális szövetkezetek és TÉSZ-ek támogatása  10 000,0 /+10000,0 tám./ 
  10 000,0 /+10000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1374. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 47. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 

1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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     47  Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása[34 313,5] 41 
313,5 /+7000,0 tám./ 
 [34 313,5] 41 313,5 /+7000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1375. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 54. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     54  Nemzeti Együttműködési Alap [3 380,0] 6 000,0 /+2620,0 kiad./ 
 [3 380,0] 6 000,0 /+2620,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/145. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 511., (145. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1376. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 54. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     54  Nemzeti Együttműködési Alap [3 380,0] 5 380,0 /+2000,0 kiad./ 
 [3 380,0] 5 380,0 /+2000,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/566. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1377. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 5. 

jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      5  Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
         1  Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Bevett egyházak [1 440,0] 440,0 /-1000,0 tám./ 
 [1 440,0] 440,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 69., (566. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1379., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1378. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 7. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       [7  Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások] [1 350,0]  /-
1350,0 tám./ 
 [1 350,0]  /-1350,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1379. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 7. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       7  Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások [1 350,0] 350,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 350,0] 350,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1383., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1380. Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 7. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      7  Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
         1 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása  48,0 /+48,0 tám./ 
  48,0 /+48,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/77. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1381. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 7. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 

 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      7  Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
         1 A miskolci avasi műemlék református templom  200,0 /+200,0 tám./ 
  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/778. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 219., (77. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1509., (778. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc5.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1382. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 8. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       [8  A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása] [1 200,0] 
 /-1200,0 tám./ 
 [1 200,0]  /-1200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1383. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 8. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       8  A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása[1 200,0] 200,0 /-
1000,0 tám./ 
 [1 200,0] 200,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. 

- 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1384. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 9. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       9  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása [ 706,0] 206,0 /-
500,0 tám./ 
 [ 706,0] 206,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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1385. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 11. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       [11  A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztése] [3 000,0]  /-3000,0 tám./ 
 [3 000,0]  /-3000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1386. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 11. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       11  A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
 [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 tám./ 
 [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. sz. jav. - 

10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1387., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc12.jcs),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1387. dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 12. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       12  Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása [ 150,0] 50,0 /-
100,0 tám./ 
 [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/647. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1388. Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 

kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcímcsoport  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       14 Egyházi jogállásuktól jogellenesen megfosztott, az egyházként történő elismerés 
elutasításáról szóló 8,0/2012. (II.29.) OGY határozat mellékletében megjelölt vallási közösségek 
kártérítése  500,0 /+500.0 kiad./ 
  500,0 /+500.0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 186., (647. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 552., 
(647. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 612., (647. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 651., (647. sz. jav. - 

1.mell.XV.fej.25.cím30.alc10.jcs), 660., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.8.cím), 1038., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1053., (647. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc3.jcs), 1183., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím23.alc29.jcs), 1275., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1290., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1377., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc5.jcs1.jc), 1379., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1383., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1384., (647. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc9.jcs), 1386., (647. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 68., (564. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/564. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1389. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 

cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       1  Családi pótlék [340 178,9] 348 338,9 /+8160,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/10. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1390. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       1  Családi pótlék [340 178,9] 359 569,1 /+19390,2 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/182. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1240., (10. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 519., (182. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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1391. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       2  Anyasági támogatás [5 358,0] 8 836,0 /+3478,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/171. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1392. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 

cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       3  Gyermekgondozási segély [68 719,7] 70 369,7 /+1650,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/8. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1393. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 

cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       3  Gyermekgondozási segély [68 719,7] 74 969,7 /+6250,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 610., (171. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1297., (8. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/9. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1394. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       3  Gyermekgondozási segély [68 719,7] 72 636,7 /+3917,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/205. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1395. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    1  Családi támogatások 
       4  Gyermeknevelési támogatás [14 032,7] 14 832,6 /+799,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/169. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1313., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 

1349., (9. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 536., (205. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 616., (169. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.5.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1396. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    3  Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
       3  Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka [31 580,4]33 380,5
 /+1800,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/204. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1397. Ferenczi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 3. alcím 6. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    3  Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
       6  Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)[ 54,9] 100,0
 /+45,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/17. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 533., (204. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 462., (17. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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1398. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XX. fejezet 21. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
    4  Különféle jogcímen adott térítések 
       1  Közgyógyellátás [18 850,0] 21 500,0 /+2650,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/170. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1399. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. cím módosítását 

javasolja a következő új 5. alcím  felvételével: 
 
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
  21  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 
     5 Alfa szövetség (élet és családvédelem)  30,0 /+30,0 kiad./ 
  30,0 /+30,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/66. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1400. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXX. fejezet 1. cím módosítását 

javasolja: 
 
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 
   1  Gazdasági Versenyhivatal igazgatása [2 246,3] 3 246,3 /+1000,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 609., (170. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 493., (66. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 491., (65. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/65. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1401. Farkas Gergely, Dúró Dóra és Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XXXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
   5  KSH Népességtudományi Kutató Intézet [ 138,5] 150,0 /+11,5 tám./ 
             1  Személyi juttatások [ 104,9] 108,7 /+3,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[ 28,2] 29,4
 /+1,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 36,3] 42,8 /+6,5 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/50. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1402. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXI. fejezet 5. cím 

módosítását javasolja: 
 
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
   5  KSH Népességtudományi Kutató Intézet [ 138,5] 158,5 /+20,0 tám./ 

 
 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 481., (50. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 486., (58. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani 
szükséges. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/58. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1403. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása[ 46,6] 96,6
 /+50,0 tám./ 
 [ 46,6] 96,6 /+50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/155. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1404. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím 3. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     3  Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása [ 10,0] 15,0 /+5,0 tám./ 
 [ 10,0] 15,0 /+5,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/148. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 515., (155. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 204., (148. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 

pontjával. 
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1405. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím 4. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok[7 686,0] 7 936,0 /+250,0 tám./ 
 [7 686,0] 7 936,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/147. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1406. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 1. cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [1  MMA Titkársága] 
     [1  MMA Titkárság Igazgatása] [1 708,1]  /-1708,1 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 558,0]  /-558,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 150,6] 
 /-150,6 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 619,5]  /-619,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 380,0]  /-380,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 605., (147. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1407., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 

1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1407. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 1. cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [1  MMA Titkársága] 
     [2  MMA köztestületi feladatok] [2 191,1]  /-2191,1 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [1 538,0]  /-1538,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 417,0] 
 /-417,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 236,1]  /-236,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 

1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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1408. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 1. cím 3. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [1  MMA Titkársága] 
     [3  Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet][ 109,4]  /-109,4 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 54,0]  /-54,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó] [ 15,4] 
 /-15,4 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [6  Beruházások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1409. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [1  Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása] [ 100,0]  /-
100,0 kiad./ 
 [ 100,0]  /-100,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 

1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1410. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [2  Magyar Művészetek Háza Programok] [ 153,0]  /-153,0 kiad./ 
 [ 153,0]  /-153,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1411., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1411. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 3. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [3  Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak] [ 10,0]  /-
10,0 kiad./ 
 [ 10,0]  /-10,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1412. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 6. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1412., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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     [6  Kutatási tevékenység támogatása] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
 [ 50,0]  /-50,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1413. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 7. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [7  Pályázati alapok] [ 160,0]  /-160,0 kiad./ 
 [ 160,0]  /-160,0 tám./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1414. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 8. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [8  Vigadó Galéria kiállításai] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 
 [ 13,0]  /-13,0 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 

1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1415. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XXXIV. 

fejezet 4. cím 10. alcím elhagyását javasolja: 
 
[XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA] 
  [4  Fejezeti kezelésű előirányzatok] 
     [10  Fejezeti tartalék] [ 39,4]  /-39,4 kiad./ 
 [ 39,4]  /-39,4 tám./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1416. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [358 800,0] 408 800,0 /+50000,0 bev./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 

1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1425., (209. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1417. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 2. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [3000 089,6] 3000 689,6 /+600,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/82. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1423., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1077., (82. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím),  pontjával.
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1418. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [3000 089,6] 2970 089,6 /-30000,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1419. L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 2. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [3000 089,6] 3002 089,6 /+2000,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/218. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Kulturális bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1420. Scheiring Gábor és Szabó Timea képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 2. 

cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1421., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 452., (218. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 936 900,0 /+5000,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/85. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1421. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 970 035,3 /+38135,3 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1422. dr. Schiffer András, Mile Lajos és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 933 764,0 /+1864,0 bev./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1072., (85. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.5.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1449., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/210. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1423. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 933 247,1 /+1347,1 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 8., (210. sz. jav. - 1.mell.I.fej.3.cím), 150., (210. sz. jav. - 

1.mell.VI.fej.1.cím), 174., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.15.cím), 182., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc20.jcs), 184., (210. sz. jav. - 

1.mell.X.fej.20.cím2.alc41.jcs), 185., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc46.jcs), 191., (210. sz. jav. - 1.mell.X.fej.24.címúj4.alc), 608., 
(210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 621., (210. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.9.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1427., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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1424. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 938 900,0 /+7000,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1425. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 

2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [931 900,0] 934 037,0 /+2137,0 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.), 1595., (212. 

sz. jav. - 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 

1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1523., (209. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1426. Z. Kárpát Dániel és Farkas Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. 

fejezet 29. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  29  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [159 200,0] 200 000,0 /+40800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/51. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1427. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       [23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások] [5 000,0]  /-
5000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 482., (51. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1428. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 

32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 4 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/90. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1444., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 544., (90. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.14.cím),  pontjával.
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1429. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 4 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/93. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1430. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 

32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 4 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/91. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1431. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 4 700,0 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 546., (93. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.15.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 545., (91. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.14.cím),  pontjával.
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 Módosító javaslat száma: T/12415/92. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1432. Szabó Rebeka és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 

32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 3 300,0 /-1700,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/89. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1433. Jávor Benedek, Scheiring Gábor és Szilágyi László képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 23. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  32  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       23  Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások[5 000,0] 4 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 570., (92. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj15.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 581., (89. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 572., (94. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/94. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1434. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 33. cím 4. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     4  MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség [4 910,0] 3 
326,4 /-1583.6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/216. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1435. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 33. cím 4. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     4  MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség [4 910,0] 4 
810,0 /-100.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/226. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Fenntartható fejlődés bizottsága 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 155., (216. sz. jav. - 1.mell.VIII.fej.1.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 556., (226. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alcúj22.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1436. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 33. cím 4. alcím módosítását 

javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     4  MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség [4 910,0] 4 
160,0 /-750.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/792. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság  
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal/ról a Sportbizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 
1437. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. 

fejezet 33. cím 5. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     5  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség [18 163,0] 17 
913,0 /-250.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 675., (792. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs), 

1439., (792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1448., (792. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 170., (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 670., (217. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alc3.jcs), 672., (217. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc1.jcs), 1446., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc), 1587., (217. sz. jav. - 3.mell.10.igényújf)),  pontjaival. 
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1438. dr. Kocsis Máté képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 33. cím 5. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     5  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség [18 163,0] 17 
943,0 /-220.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/222. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1439. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 33. cím 5. alcím módosítását 

javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  33  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
     5  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség [18 163,0] 16 
163,0 /-2000.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/792. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság  
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal/ról a Sportbizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 
1440. Potápi Árpád János, Pokorni Zoltán, Ékes Ilona, Hidvéghi Balázs, Csóti György és 

Kőszegi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 42. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 

 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  42  Alapok támogatása 
     2  Bethlen Gábor Alap támogatása [11 572,8] 13 607,5 /+2034,7 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 623., (222. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc26.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 675., (792. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs), 

1436., (792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím4.alc), 1448., (792. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/134. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága, az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1441. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLII. fejezet 42. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
  42  Alapok támogatása 
     2  Bethlen Gábor Alap támogatása [11 572,8] 14 072,8 /+2500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/230. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1442. dr. Szakács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 1. alcím 6. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  1  Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    1  Értékesítési bevételek 
       6  Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek[120 000,0]147 000,0
 /+27000,0 bev./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1524., (134. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.2.cím3.alc), 1527., 
(134. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1529., (230. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím2.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1098., (69. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím2.alc3.jcs), 

1594., (69. sz. jav. - 8.mell.újII.),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/69. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1443. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         1  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
 [37 000,0] 36 475,0 /-525.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/221. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1444. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         1  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
 [37 000,0] 19 300,0 /-17700.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 583., (221. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1445. Gulyás Gergely képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         2  Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai [10 586,0] 10 578,0 /-
8.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/166. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1453., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 147., (166. sz. jav. - 1.mell.IV.fej.1.cím),  pontjával.
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1446. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. 

fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         2  Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai [10 586,0] 10 336,0 /-
250.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1447. Riz Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         2  Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai [10 586,0] 9 606,0 /-
980.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/229. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 170., (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 670., (217. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alc3.jcs), 672., (217. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc1.jcs), 1437., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1587., (217. sz. jav. - 3.mell.10.igényújf)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1169., (229. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím22.alcúj25.jcs), 

pontjával. 
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1448. A Sportbizottság a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         2  Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai [10 586,0] 9 086,0 /-
1500.0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/792. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság  
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal/ról a Költségvetési bizottság ülésén nem ért 
egyet, a Sportbizottság ülésén nem foglal állást. 
 
 
 
1449. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 3. jogcím 
elhagyását javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         [3  Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése][8 394,0]  /-8394,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 675., (792. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc2.jcs), 

1436., (792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím4.alc), 1439., (792. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 1517., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 

pontjaival. 
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1450. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
         3  Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése [8 394,0] 4 094,0 /-4300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/361. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1451. dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 

1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcímcsoport elhagyását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
       [6  Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ 
létrehozásával kapcsolatos  kiadások] [6 208,0]  /-6208,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/72. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1159., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím16.alcúj 8.jcs), 

1211., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1248., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1327., (361. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1352., (361. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc29.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1075., (72. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.10.cím2.alc), 

pontjával. 
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1452. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 1. alcím 8. jogcímcsoport elhagyását 
javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
       [8  Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások] [ 600,0]  /-
600,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1453. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
      1  Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 
         [1  Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai] [ 700,0] 
 /-700.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1517., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLIV.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1454. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
      1  Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 
         [2  Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások][1 500,0]  /-
1500.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1455. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport 3. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
      1  Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 
         [3  Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések] [ 100,0]  /-
100.0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1455., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1456. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 486,0 /-14,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/231. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1519., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 

1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 847., (231. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1457. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 250,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/241. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1458. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 430,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/249. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1459. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 430,0 /-70,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 703., (241. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 926., (249. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/242. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1460. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 457,0 /-43,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/252. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1461. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 464,0 /-36,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/235. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 952., (242. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 969., (252. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 853., (235. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1462. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 430,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/268. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1463. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/277. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 721., (268. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 154., (277. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.3.cím1.alcúj3.jcs), 

pontjával. 



706 
 
1464. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 400,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/284. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1465. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 
 [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/291. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1466. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 726., (284. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 868., (291. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 420,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/285. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1467. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése  -1 500,0 /-1500,0 tám./ 
 [2 500,0] 1 000,0 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/290. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1468. dr. Józsa István és dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 490,0 /-10,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 727., (285. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 728., (290. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 732., (243. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/243. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1469. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/327. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1470. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 450,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/305. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 870., (327. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 569., (305. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc11.jcsúj1jc), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1471. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 460,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/336. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1472. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 750,0 /-750,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/315. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1473. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 962., (336. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1115., (315. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím4.alcúj12.jcs), 

pontjával. 
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/344. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1474. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 600,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/345. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1475. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. 

alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 993., (344. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 742., (345. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/395. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1476. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 479,0 /-21,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/405. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1477. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 250,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/415. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 931., (395. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1004., (405. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 964., (415. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1478. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/418. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1479. Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 220,0 /-280,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/407. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 761., (418. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1032., (407. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1480. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 600,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/448. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1481. dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 470,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/419. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1482. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 575., (448. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 766., (419. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 700,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/442. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1483. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/460. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1484. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 576., (442. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 772., (460. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1005., (470. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/470. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1485. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 450,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/458. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1486. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 450,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/476. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 934., (458. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 777., (476. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1487. Pál Tibor, dr. Józsa István, dr. Steiner Pál és Tóth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/467. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1488. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 430,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/477. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1489. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 892., (467. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 781., (477. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 



717 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 130,0 /-370,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/468. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1490. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 049,6 /-450,4 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/480. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1491. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 222,0 /-278,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 957., (468. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 782., (480. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 696., (485. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/485. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1492. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 126,1 /-373,9 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/475. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1493. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 929,2 /-570,8 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/486. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1050., (475. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alcúj5.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 783., (486. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1494. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 052,9 /-447,1 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/481. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1495. dr. Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 700,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/507. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1496. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 784., (481. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 791., (507. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 250,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/534. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1497. Tukacs István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 510,0 /-990,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/563. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1498. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 450,0 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 895., (534. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 793., (563. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/524. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1499. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/537. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1500. dr. Ipkovich György és dr. Nemény András képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/538. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 794., (524. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 796., (537. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 902., (538. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1501. dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. 

alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 450,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/574. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1502. Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. 

alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 600,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/602. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 798., (574. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 802., (602. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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1503. Varga Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 455,0 /-45,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/615. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1504. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 

4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 420,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/668. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1505. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 

4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 480,0 /-20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 699., (615. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1190., (668. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/672. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1506. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 

4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/703. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1507. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 

4. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 400,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/704. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1191., (672. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1192., (703. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1193., (704. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1508. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 100,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/783. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1509. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/778. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 708., (783. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc4.jcsúj1.jc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1381., (778. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcsúj1.jc), 

pontjával. 
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1510. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/714. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1511. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 600,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/720. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1512. Lukács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. 

jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 921., (714. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 838., (720. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 
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       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 2 000,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/727. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1513. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/734. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1514. Gúr Nándor, dr. Simon Gábor, dr. Varga László, Nyakó István és Kovács Tibor 

képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 4. alcím 5. jogcímcsoport 
módosítását javasolja: 

 
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
    4  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       5  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 
 [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 845., (727. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alcúj21.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1197., (734. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/733. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1515. Magyar Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIV. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         1  Termőföld vásárlás [5 000,0] 75 000,0 /+70000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/26. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1516. Varga Géza képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIV. fejezet 2. cím 1. alcím 1. 

jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         1  Termőföld vásárlás [5 000,0] 10 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/196. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1198., (733. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcsúj5.jc),  pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 456., (26. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 518., (196. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1517. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett, Vágó Gábor és Lengyel Szilvia képviselő a 

törvényjavaslat 1. melléklet XLIV. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím 
módosítását javasolja: 

 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    1  Felhalmozási jellegű kiadások 
      1  Ingatlan vásárlás 
         1  Termőföld vásárlás [5 000,0] 10 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/213. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1518. Tóbiás József és Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet XLIV. fejezet 2. cím 

3. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
  2  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 
    3  A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
       3  Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés [ 500,0] 470,0 /-30,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/687. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 551., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím1.alc21.jcs), 568., 
(213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc9.jcs), 573., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alc21.jcs), 574., (213. sz. jav. - 

1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj22.jcs), 577., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím2.alcúj23.jcs), 582., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alc5.jcs), 

584., (213. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1418., (213. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc), 1421., (213. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1449., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs3.jc), 1452., (213. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc8.jcs), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 594., (687. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.20.cím11.alc2.jcsúj6.jcs), 

pontjával. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1519. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     1  Foglalkoztatási és képzési támogatások [27 000,0] 47 000,0 /+20000,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1520. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet LXIII. fejezet 1. cím kiegészítését javasolja a következő új 8. alcím  felvételével: 
 
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
  1  Aktív támogatások 
     8  Foglalkoztatás célú bérlettámogatás a közösségi közlekedésben 16 000,0
 /+16000,0 kiad./ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 

8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1521. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet LXIII. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 7. cím  felvételével: 
 
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
   7 Helyi Gazdaságfejlesztési Alap  70 000,0 /+70000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1522. dr. Szél Bernadett, Ertsey Katalin és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. 

melléklet LXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
   8  Start-munkaprogram [183 805,3] 61 805,3 /-122000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1522., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.8.cím), 

pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/211. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1523. Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXIII. fejezet 

8. cím módosítását javasolja: 
 
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 
   8  Start-munkaprogram [183 805,3] 163 805,3 /-20000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13., (211. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím9.alc), 194., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 200., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.6.cím), 201., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.7.cím), 202., (211. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.8.cím), 205., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc1.jcs), 215., (211. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 379., (211. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 649., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 654., (211. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 664., (211. 

sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc2.jcs), 665., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc3.jcs), 666., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím31.alc6.jcs), 1045., (211. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím35.alc4.jcs), 1055., (211. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím38.alc12.jcs), 1069., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím3.alc), 1187., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs4.jc), 1210., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc13.jcs2.jc), 1291., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc16.jcs), 1292., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc17.jcs), 1293., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc18.jcs), 1294., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc19.jcs), 1295., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc20.jcs), 1314., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc21.jcs), 1350., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc22.jcs), 1351., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc24.jcs), 1373., (211. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.címúj40.alc), 1374., (211. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím47.alc), 1416., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.1.cím1.alc), 1423., 
(211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 1427., (211. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.32.cím1.alc23.jcs), 1444., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs1.jc), 1453., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs1.jc), 1454., (211. sz. jav. - 

1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs2.jc), 1455., (211. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím4.alc1.jcs3.jc), 1519., (211. sz. jav. - 

1.mell.LXIII.fej.1.cím1.alc), 1520., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.1.címúj 8.alc), 1521., (211. sz. jav. - 1.mell.LXIII.fej.új7.cím), 

pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 138., (209. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc), 140., (209. 

sz. jav. - 1.mell.I.fej.23.cím1.alc), 655., (209. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím49.alc), 1037., (209. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím34.alc1.jcs), 

1079., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.18.cím), 1080., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím1.alc4.jcs2.jc), 1094., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím1.alcúj5.jcsúj1.jc), 1100., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj5.jcs), 1102., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj6.jcs), 1103., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj7.jcs), 1104., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj8.jcs), 1105., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj9.jcs), 1106., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím3.alcúj10.jcs), 1185., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc10.jcs), 1186., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc11.jcs3.jc), 1237., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc14.jcs), 1288., (209. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 1360., (209. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím25.alc15.jcs), 1406., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.1.cím1.alc), 1407., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím2.alc), 1408., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím3.alc), 

1409., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím1.alc), 1410., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím2.alc), 1411., (209. sz. jav. - 

1.mell.XXXIV.fej.4.cím3.alc), 1412., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím6.alc), 1413., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím7.alc), 

1414., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím8.alc), 1415., (209. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.4.cím10.alc), 1425., (209. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/209. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Fogyasztóvédelmi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, a 
Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1524. Potápi Árpád János, Pokorni Zoltán, Ékes Ilona, Hidvéghi Balázs, Csóti György és 

Kőszegi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 2. cím 3. alcím 
módosítását javasolja: 

 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  2  Költségvetési támogatás 
     3  Eseti támogatás [11 572,8] 13 607,5 /+2034,7 bev./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/134. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága, az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1525. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. 

fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     1  Oktatás-nevelési támogatás [4 820,0] 5 120,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/97. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az 
Oktatási bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1440., (134. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.42.cím2.alc), 1527., 
(134. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.4.cím2.alc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 197., (97. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím),  pontjával.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1526. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 4. cím 1. alcím 

módosítását javasolja: 
 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     1  Oktatás-nevelési támogatás [4 820,0] 11 000,0 /+6180,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/143. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1527. Potápi Árpád János, Pokorni Zoltán, Ékes Ilona, Hidvéghi Balázs, Csóti György és 

Kőszegi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 4. cím 2. alcím 
módosítását javasolja: 

 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     2  Határtalanul! program támogatása [ 465,3] 2 500,0 /+2034,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/134. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás 
bizottsága, az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1528. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 4. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 507., (143. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1440., (134. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.42.cím2.alc), 1524., 
(134. sz. jav. - 1.mell.LXV.fej.2.cím3.alc),  pontjaival. 
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     2  Határtalanul! program támogatása [ 465,3] 3 000,0 /+2534,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/158. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Oktatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1529. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 4. cím 2. alcím 

módosítását javasolja: 
 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     2  Határtalanul! program támogatása [ 465,3] 2 965,3 /+2500,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/230. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1530. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. fejezet 4. cím 5. alcím 

módosítását javasolja: 
 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     5  Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása [3 826,3] 5 000,0 /+1173,7 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/144. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 532., (158. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1441., (230. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.42.cím2.alc), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 508., (144. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1531. dr. Dorosz Dávid és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXV. 

fejezet 4. cím 6. alcím módosítását javasolja: 
 
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 
  4  Alapból nyújtott támogatások 
     6  Egyéb támogatások [1 435,2] 1 635,2 /+200,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/98. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1532. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXVII. fejezet kiegészítését 

javasolja a következő új 51. cím  felvételével: 
 
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
   51  Önkormányzati fenntartású kisvárosi mozik eszközfejlesztése  100,0
 /+100,0 tám./ 
  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/163. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 198., (98. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.3.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 535., (163. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.
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1533. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

LXXII. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    2  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
      2  Táppénz 
         2  Gyermekápolási táppénz [2 469,7] 4 352,0 /+1882,3 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/172. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1534. Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet 

LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcímcsoport 9. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         9  Otthoni szakápolás [4 479,8] 4 735,2 /+255,4 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/207. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1535. Szabó Timea és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 

2. cím 3. alcím 1. jogcímcsoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 658., (172. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 538., (207. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjával.
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         18  Összevont szakellátás [614 955,2] 635 223,8 /+20268,6 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/12. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Sportbizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1536. Z. Kárpát Dániel képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 

2. jogcímcsoport módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
       2  Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása [4 200,0]5 000,0
 /+800,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/64. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1537. Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 2. 

jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 1 jogcím  felvételével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      2  Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 
         1  Szolnoki termál-gyógyvíz központ kialakítása  6 000,0 /+6000,0 kiad./ 
6 000,0 /+6000,0 tám./ 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1287., (12. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím24.alc15.jcs), 

pontjával. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 494., (64. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.17.cím),  pontjával.

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1061., (187. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím4.alc3.jcs), 

pontjával. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/187. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az 
Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1538. dr. Kiss Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. 

jogcímcsoport 7. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         7  Gyógyszertárak juttatása [3 600,0] 4 000,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/71. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1539. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

módosítását javasolja: 
 
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [119 121,6] 122 121,6 millió forint 
 
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:     4 580 000 forint/fő 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az 
általános önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik a 
közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között 
pénzeszközátadással rendezik. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 218., (71. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 

pontjával. 
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A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám - kiegészítve a polgármesteri illetménnyel 
és a járulékaival - alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei 
figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely 
önkormányzat jogosult.  
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. 
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított 
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő. 
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok 
együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe 
venni, 
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, 
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, 
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma, 
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma. 
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a 
következő képlet alapján határozható meg: 
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve 
ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
SZAL = számított alaplétszám, 
Ka = a Kiegészítő szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kb = a Kiegészítő szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kc = a Kiegészítő szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező. 
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó nyolcadik és minden további település után, az 
elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 
000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a 
hivatali feladatok ellátásáról. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/138. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1540. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 159., (138. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 531., (138. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjaival. 
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/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
 
ELŐIRÁNYZAT:     [119 121,6] 135 071,6 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1541. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
/a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:     [4 580 000] 5 050 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1542. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. 

jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1542., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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/a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása/ 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az 
általános önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik a 
közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között 
pénzeszközátadással rendezik. 
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a 
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.  
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. 
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított 
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő. 
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok 
együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe 
venni, 
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, 
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, 
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma, 
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma. 
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a 
következő képlet alapján határozható meg: 
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve 
ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
SZAL = számított alaplétszám, 
Ka = a Kiegészítő szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kb = a Kiegészítő szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kc = a Kiegészítő szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező. 
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó [nyolcadik] negyedik és minden további település 
után, az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, 
illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert 
hivatali létszám [2] 4 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján 
gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1544., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1543. dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont kiegészítését javasolja a következő új aa) alpont  
felvételével: 

 
aa) Hozzájárulás az aprófalvak működési kiadásainak forrásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/állandó lakos/ év 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/208. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Fenntartható fejlődés bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság, a Nemzeti összetartozás bizottsága, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1544. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont ba) alpont módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
/b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása/ 
 
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:       [22 300] 24 000 forint/hektár 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények 
kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest 
Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult. 
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási 
Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell 
figyelembe venni. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím3.alc), 10., (208. sz. jav. - 

1.mell.I.fej.4.cím8.alc1.jcs), 11., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc2.jcs), 12., (208. sz. jav. - 1.mell.I.fej.4.cím8.alc3.jcs), 123., (208. sz. 

jav. - 1.mell.I.fej.10.cím), 143., (208. sz. jav. - 1.mell.II.fej.2.cím2.alc1.jcs), 171., (208. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új4.jc), 199., (208. sz. jav. - 

1.mell.XI.fej.3.cím), 227., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs), 378., (208. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc3.jcs), 455., (208. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.16.cím1.alc), 600., (208. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.4.cím), 648., (208. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.9.cím), 1052., (208. sz. jav. - 

1.mell.XVII.fej.20.cím36.alc6.jcs),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1545. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont bb) alpont módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
/b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása/ 
 
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben 
meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2012. évi országosan összesített önkormányzati 
beszámolóban szereplő 
 
- a 8414021 Közvilágítás szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén,  
- a 8414025 Közvilágítás államháztartáson kívüli támogatás esetén 
- a 8414026 Közvilágítás államháztartáson belüli támogatás esetén 
szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó 
működési kiadások figyelembevételével. 
A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére 
jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel 
rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. 
 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 
 
Főváros, fővárosi kerületek   168 200 Ft/km 
Megyei jogú város   423 700 Ft/km 
Város 10 000 fő felett   [374 400] 450 000 Ft/km 
Város 10 001 fő alatt   [212 250] 250 000 Ft/km 
Községek   [283 110] 350 000 Ft/km 
 
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 
2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített 
kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1546. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont bc) alpont módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
/b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása/ 
 
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 
- a 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás terhére végzett nem 
 haszonszerzési célú tevékenység esetén, 
- a 9603023 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység esetén, 
- a 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson kívüli támogatás esetén 
- a 9603026 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson belüli támogatás esetén, 
- a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson kívüli támogatás esetén, és 
- a 9603016 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson belüli támogatás esetén 
szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai 
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább [100 000] 200 000 forint. 
Ugyancsak [100 000] 200 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyek az OSAP 
adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval nem rendelkeznek, de a fenti szakfeladatokon nettó 
kiadásuk mutatkozott.  
A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási 
szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel 
rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. 
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint. 
 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 
 
Megyei jogú város   70 Ft/m2 
Város 10 000 fő felett   104 Ft/m2 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1546., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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Város 10 001 fő alatt   [69] 104 Ft/m2 
Községek   [33] 104 Ft/m2 
 
A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei 
állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell 
figyelembe venni. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1547. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont bd) alpont módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
/b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása/ 
 
bd) Közutak fenntartásának támogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 
 
- a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység 
 (közfeladat) esetén, 
- a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére 
 végzett nem  haszonszerzési célú tevékenység esetén, 
- a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson 
 kívüli támogatás esetén, 
- a 5221106 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson 
 belüli támogatás esetén, 
- a 5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység (közfeladat) 
 esetén, 
- a 5221302 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére végzett nem 
 haszonszerzési célú tevékenység esetén, és 
- a 5221303 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység esetén 
szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások 
figyelembevételével. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1547., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási 
szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező 
települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. 
 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 
 
Főváros, fővárosi kerületek   394 000 Ft/km 
Megyei jogú város   470 000 Ft/km 
Város 10 000 fő felett   [273 000] 290 000 Ft/km 
Város 10 001 fő alatt   [120 000] 290 000 Ft/km 
Községek   [150 000] 290 0000 Ft/km 
 
A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei 
állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak 
és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1548. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/1. A települési önkormányzatok működésének támogatása/ 
 
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG:   [2 700] 3 500 forint/fő, 
de  
a) a 2 000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-
képesség nem éri el a 20 000 forintot, településenként legalább [4 000 000] 5 000 000 forint 
b) egyéb településenként legalább [3 000 000] 4 000 000 forint. 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-
ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.  
E mellékletben az adóerő-képesség a 2013. I. félévi országosan összesített önkormányzati 
beszámoló alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.  
 
Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) 
alpontja tartalmazza. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bc)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1549. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 2. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
/I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA/ 
/2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása/ 
 
ELŐIRÁNYZAT: [124,8] 174,8 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/119. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1550. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet II. rész 1. normatíva 

módosítását javasolja: 
 
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [132 232,5] 140 011,0 millió forint 
  
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 3 
990 000 forint/számított létszám/év 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bd)), 1549., (119. sz. jav. - 2.mell.I.2.előir.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 157., (119. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 523., (119. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1540., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.előir.), 1541., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igénya)fajl.), 1542., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igénya)igény), 1544., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)ba)), 1545., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bb)), 1546., (119. sz. jav. - 

2.mell.I.1.igényb)bc)), 1547., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényb)bd)), 1548., (119. sz. jav. - 2.mell.I.1.igényc)),  pontjaival. 
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT 
PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE: 34 000 forint/számított létszám/3 
hónap 
 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK 
ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: [1 632 000] 2 000 000 
forint/létszám/év 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/124. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1551. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet II. rész 2. normatíva 

módosítását javasolja: 
 
2. Óvodaműködtetési támogatás 
ELŐIRÁNYZAT:  [16 743,3] 20 000,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [54 000] 64 500, 0 forint/fő/év 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/124. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1552. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet II. rész 3. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:  [600,0] 1 000,0 millió forint 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 161., (124. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc), 526., (124. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1551., (124. sz. jav. - 2.mell.II.2.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 161., (124. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc), 526., (124. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1550., (124. sz. jav. - 2.mell.II.1.),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/137. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1553. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 1. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése/ 
 
ELŐIRÁNYZAT:    [99 873,5] 104 873,5 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1554. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
 
ELŐIRÁNYZAT: [53 394,6] 60 694,4 millió forint 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 162., (137. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím2.alc), 223., (137. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.15.cím1.alc2.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1555. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
 
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik 
működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
- a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott 
gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-
ában nevesített alternatív napközbeni ellátás 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
 
aa) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési 
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a [70 000] 20 000 főt. A 
támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet 
szerint: 
T = (L/[5 000] 4 000) x 3 950 000 forint 
 
ab) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, [70 001] 20 001 
– 110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
T = (L/[7 000] 6 000) x 3 950 000 forint 
 
ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000 főnél 
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
T = (L/8000) x 3 950 000 forint 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1555., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 



753 
 
ad) FAJLAGOS ÖSSZEG:   300 forint/fő 
A támogatás az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társult formában történő ellátása 
esetén, szolgáltatásonként a következők szerint: 
• családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján, 
• a fajlagos összeg kétszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat ellátásában részt vevő 
települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján. 
Ha az önkormányzat az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik szolgáltatást 
működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott jogcímen a támogatás 50%-a jár. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1556. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/b) Gyermekjóléti központ/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [2 099 400] 2 310 000 forint/központ 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1556., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1557. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
 
c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [55 360] 60 000 forint/fő 
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti 
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. 
A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesülők után. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor 
az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített 
ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen, indokolt esetben 
kétszeresen vehető figyelembe. 
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - 
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1558. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei d) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1558., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/d) Házi segítségnyújtás/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [145 000] 200 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1559. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei e) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [1 996 550] 4 000 000 forint/szolgálat 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1559., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1560. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei f) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/f) Időskorúak nappali intézményi ellátása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [109 000] 130 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1561. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei g) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [500 000] 550 000 forint/fő 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1562. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei h) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [310 000] 350 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1563. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei i) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [206 100] 210 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1564. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei j) pont ja) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/j) Gyermekek napközbeni ellátása/ 
/ja) Bölcsődei ellátás/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [494 100] 540 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. 

sz. jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1565. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei j) pont jb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/j) Gyermekek napközbeni ellátása/ 
/jb) Családi napközi ellátás és – gyermekfelügyelet/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [268 200] 290 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1566. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei k) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/k) Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [468 350] 500 000 forint/férőhely 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. 

- 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1567. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei l) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/l) Gyermekek átmeneti intézményei/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [635 650] 700 000 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1568. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 3. normatíva 

igénybevétel feltételei m) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1567., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1568., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 



761 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/ 
/m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 000]1 200 forint/fő, 
de településenként legalább [600 000] 1 000 000 forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1569. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 4. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 
részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása/ 
 
ELŐIRÁNYZAT: [20 876,2] 23 000,0 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1570., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. 

sz. jav. - 2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1570. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 4. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont nyitó szövegrész módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 
részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása/ 
 
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 
 
 SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:  [2 
606 040 ] 2 866 040 forint/számított létszám/év 
 
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó 
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-
alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós 
bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk 
foglalkoztatott segítő - ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - munkatársak béréhez, valamint az 
ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 12. pontja szerint számított segítői 
létszám után illeti meg. 
A támogatás számítása a következő: 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1571. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 5. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1571., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.5.előir), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 



763 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/5. Gyermekétkeztetés támogatása/ 
 
ELŐIRÁNYZAT:   [51 521,6]61 097,6 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1572. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet III. rész 5. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja: 
 
/III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA/ 
/5. Gyermekétkeztetés támogatása/ 
/a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:   [102 000] 130 000 forint/fő/év 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/123. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1572., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.igénya)fajl),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 164., (123. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 529., (123. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1553., (123. sz. jav. - 2.mell.III.1.előir), 1554., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.előir), 1555., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igénya)), 1556., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényb)fajl), 1557., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényc)), 1558., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényd)fajl), 1559., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénye)fajl), 1560., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényf)fajl), 1561., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényg)fajl), 1562., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényh)fajl), 1563., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényi)fajl), 1564., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.3.igényj)ja)fajl), 1565., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényj)jb)fajl), 1566., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igényk)fajl), 1567., (123. sz. 

jav. - 2.mell.III.3.igényl)fajl), 1568., (123. sz. jav. - 2.mell.III.3.igénym)fajl.), 1569., (123. sz. jav. - 2.mell.III.4.előir), 1570., (123. sz. jav. - 

2.mell.III.4.igénya)nyitó), 1571., (123. sz. jav. - 2.mell.III.5.előir),  pontjaival. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1573. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

előirányzat módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
ELŐIRÁNYZAT:  [17 853,7]19530,2 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1574. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei a) pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [2 553,0]2853,0 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. 

sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1575., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 
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1575. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei b) pont előirányzat módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:  [2 851,5]3151,5 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1576. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja: 
 
 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési 
támogatása  
ELŐIRÁNYZAT:  [707,4]807,4 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  [400]456forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1576., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 
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1577. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei d) pont módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 
 ELŐIRÁNYZAT:  [7 530,0]8230,0 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  [1 140]1245 forint/fő 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1578. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 
 ELŐIRÁNYZAT:  [1091,0]1191,0 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1578., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénye)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1579., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igényh)),  pontjaival. 
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1579. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 1. normatíva 

igénybevétel feltételei h) pont módosítását javasolja: 
 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 
 ELŐIRÁNYZAT:  [1 765,0]1 941,5 millió forint 
 A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre 
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú - könyvtári 
szolgáltató helyet működtető - településsel 2013. november 1-jéig kötött megállapodások alapján 
települési lakosságszám kategóriák szerint. A lakosságszám kategóriák a következők 
 
ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:        [668 300]735 130 Ft/település 
 
hb) 1 001 – 1 500 fő lakosságszám közötti település 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:        [1 060 076]1 166 085 Ft/település 
 
hc) 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:        [1 002 460]1 102 705 Ft/település 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/122. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1580. dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet IV. rész 

2. normatíva igénybevétel feltételei a) pont ab) alpont aba) pont módosítását javasolja: 
 
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:  6 940,7 millió forint 
 
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 
 
      millió forint 
 Települési önkormányzat    Színházművészeti szervezet    Művészeti támogatás 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 167., (122. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím4.alc), 525., (122. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1573., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.előir), 1574., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igénya)előir), 1575., (122. sz. jav. 

- 2.mell.IV.1.igényb)előir), 1576., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényc)), 1577., (122. sz. jav. - 2.mell.IV.1.igényd)), 1578., (122. sz. jav. - 

2.mell.IV.1.igénye)),  pontjaival. 
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 Békéscsaba    Békéscsabai Jókai Színház   167,0 
    Békéscsabai Napsugár Bábszínház   23,3 
 Budaörs    Budaörsi Játékszín   47,3 
 Budapest Főváros    Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.   213,7 
   Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.   88,2 
    József Attila Színház Nonprofit Kft.   [121,9] 109,9 
    Katona József Színház Nonprofit Kft.   [226,1] 248,7 
    Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.   136,4 
    Madách Színház Nonprofit Kft.   120,4 
    Örkény István Színház Nonprofit Kft.   [151,3] 166,4 
    Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.   [132,6] 145,8 
  Budapest Főváros    Thália Színház Nonprofit Kft.   129,1 
    Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.   [132,5] 145,7 
    Új Színház Nonprofit Kft.   [150,5] 50,5 
    Vígszínház Nonprofit Kft.   [328,9] 361,7 
 Budapest XI. kerület    Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.   [17,2] 18,9 
 Debrecen   Vojtina Bábszínház   34,9 
 Dunaújváros    Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza   44,2 
 Eger    Gárdonyi Géza Színház   119,2 
    Harlekin Bábszínház   22,5 
 Győr    Vaskakas Bábszínház   43,6 
 Kaposvár    Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.   [170,4] 187,0 
 Kecskemét    Katona József Színház   152,7 
   Ciróka Bábszínház   36,4 
 Miskolc    Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.   26,8 
 Nyíregyháza    Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.   215,1 
 Pécs    Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.   27,7 
 Sopron    Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.   [120,4] 108,4 
 Szeged    Kövér Béla Bábszínház   15,1 
 Székesfehérvár    Vörösmarty Színház   [187,4] 203,9 
 Szolnok    Szigligeti Színház   [197,1] 177,4 
 Szombathely    Mesebolt Bábszínház   39,0 
    Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.   [124,9] 136,9 
 Tatabánya    Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház   76,9 
 Veszprém    Veszprémi Petőfi Színház   149,2 
    Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény   26,1 
 Zalaegerszeg    Hevesi Sándor Színház   121,1 
    Griff Bábszínház   26,9 
 Összesen:      4 164,0 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/565. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1581. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet V. rész igénybevétel feltételei 

módosítását javasolja: 
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A települési önkormányzatot az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatáscsökkentés a 
következő sorrend szerint az e melléklet III.2., I.1.c), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) 
jogcímeken megillető támogatás összegéig terheli. A támogatáscsökkentés a nettó finanszírozás 
során kerül érvényesítésre. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap [0,5] 0,2%-át 
jelenti, az alábbi differenciálás szerint: 
 
Kategóriák   Támogatáscsökkentés az elvárt bevétel százalékában 
a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg az 5000 forintot  
  0% 
a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 5001 és 10 000 forint közötti   
[25] 10% 
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 10 001 és 12 000 forint közötti 
  [50] 25% 
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 12 001 és 15 000 forint közötti 
  [75] 40 % 
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 15 000 forint feletti   [100] 50% 
 
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os beszámítás 5 százalékponttal 
csökken.  
Az elvárt bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok 
között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a, illetve a törvény melléklete szerint kerül megosztásra. Az 
adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja 
tartalmazza. 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/120. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1582. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont 

b) pont módosítását javasolja: 
 
b) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következők: 
ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az 
elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szerint kell figyelembe 
venni: 
 
 B.  Városok 
B.l.   1 125-5 000   [10] 13  [19] 22 
B.2.   5 001-10 000   [19] 22   [25] 28 
B.3.   10 001-20 000   [25] 28   [40] 43 
B.4.   20 001-40 750   [40] 43   [66] 69 

 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 158., (133. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím1.alc), 524., (133. 

sz. jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím),  pontjaival. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/133. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1583. Szedlák Attila képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont b) 

pont módosítását javasolja: 
 
bb) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők: 
bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján: 
 Megnevezés   Fenntartó önkormányzatok 
együttes lakosságszáma   Fenntartó önkormányzatok száma   Korrekciós tényező 
bba.1)   3000 fő alatt   2 önkormányzat   0,08 
[bba.1)] bba.2)  
[bba.2)] bba.3)  
 
1 Község esetén alkalmazandó szabály 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/225. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1584. Szedlák Attila képviselő a törvényjavaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont b) 

pont módosítását javasolja: 
 
b) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következők: 
ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az 
elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szerint kell figyelembe 
venni: 
  Lakosságszám alsó és felső határa   Elismert köztisztviselői létszám   minimum  maximum 
  A  B  C  D 
 A.  Községek 
A.l.   2 2000-3000   6   [8] 9 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/227. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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1585. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 3. melléklet 9. normatíva módosítását 

javasolja: 
 
9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
 
Előirányzat: [2 640,0] 3 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok 
feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat 
igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/125. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1586. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 3. melléklet 10. normatíva módosítását 

javasolja: 
 
10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 
Előirányzat: [15 120,0] 25 120,0 millió forint 
 
a) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
 
Előirányzat: [10 000,0] 20 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a szerinti, illetve a 2013. évi költségvetési 
törvény 72-74/A. §-ai szerinti önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatai támogatására szolgál. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/125. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 169., (125. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 527., (125. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1586., (125. sz. jav. - 3.mell.10.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 169., (125. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 527., (125. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1585., (125. sz. jav. - 3.mell.9.),  pontjaival. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1587. dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 3. melléklet 10. 

normatíva igénybevétel feltételei kiegészítését javasolja a következő új f) pont  
felvételével: 

 
10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 
Előirányzat: 15 120,0 millió forint 
 
f) Budai Vár turisztikai célú rekonstrukciójának támogatása 
 
Előirányzat: 1500,0 millió forint 
 
A támogatás Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatát illeti meg a Szentháromság tér 
és környezetének rendezésének II. üteméhez tartozó beruházások kivitelezéséhez. A beruházások 
érintik a Mátyás templom és a Szent István szobor környezetének burkolatcseréjét, a szobor 
talpazatának felújítását, továbbá a Várbarlang fejlesztése keretében az Óvárosháza felújítását. 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/217. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, a 
Sportbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1588. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 3. melléklet 18. normatíva előirányzat 

módosítását javasolja: 
 
18. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 
 
Előirányzat:  [10 000,0] 20 000,0 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/117. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 170., (217. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 670., (217. sz. 

jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím32.alc3.jcs), 672., (217. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.20.cím33.alc1.jcs), 1437., (217. sz. jav. - 

1.mell.XLII.fej.33.cím5.alc), 1446., (217. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.2.cím1.alc1.jcs2.jc),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 168., (117. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 522., (117. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1589., (117. sz. jav. - 3.mell.19.előir.),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1589. Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 3. melléklet 19. normatíva előirányzat 

módosítását javasolja: 
 
19. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
 
Előirányzat:  [1 013,0] 5 013,0 millió forint 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/117. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1590. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 3. 

melléklet 21. normatíva elhagyását javasolja: 
 
[21. A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 
Előirányzat: 500,0 millió Ft 
A támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg a várospolitikai célból 
kiemelt jelentőségű Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez, a korábbi 
strand területének rehabilitációjához, nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas 
úszómedence és kiszolgáló épületek, valamint élményfürdő kialakításához. 
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a turizmusért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával.] 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 168., (117. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím), 522., (117. sz. 

jav. - 1.mell.XI.fej.18.cím), 1588., (117. sz. jav. - 3.mell.18.előir.),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 

1595., (212. sz. jav. - 10.mell.kiad.IX.2.21.),  pontjaival. 
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A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati 
bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1591. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 7. melléklet 1. fokozat módosítását javasolja: 
 
Fizetési   Fizetési osztályok 
fokozatok   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 
1.   [69 000   77 000   78 000   79 000   89 000   122 000   127 
000   129 500   142 000   154 500] 
 86 500   96 500   98 000   99 000   111 500   153 000   159 
000   162 500   178 000   193 500 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/79. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1592. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 7. melléklet 1. fokozat módosítását javasolja: 
 
Fizetési   Fizetési osztályok 
fokozatok   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 
1.   [69 000   77 000   78 000   79 000   89 000   122 000   127 
000   129 500   142 000   154 500] 
 70 500   78 500   79 500   80 500   91 000   124 500   129 
500   132 000   145 000   157 500 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/78. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1593. Bertha Szilvia képviselő a törvényjavaslat 7. melléklet 1. fokozat módosítását javasolja: 
 
Fizetési   Fizetési osztályok 
fokozatok   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 
1.   [69 000   77 000   78 000   79 000   89 000   122 000   127 
000   129 500   142 000   154 500] 
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 100 000   111 000   112 000   113 000   126 000   173 000   180 
000   183 500   201 000   218 500 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/131. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1594. dr. Szakács Imre képviselő a törvényjavaslat 8. melléklet kiegészítését javasolja a 

következő új II. rész  felvételével: 
 
 II. A NEM ÁLLAMI KÖZNEVELÉSI TEVÉKENYSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 
 
1. Az állam támogatást biztosít a működtetési feladatok körében foglalkoztatott személyek 
foglalkoztatására is, az alábbiak szerint: 
gazdasági ügyintéző 500 főre 1 fő 
 további 750-nél több tanuló 
 esetén 2 fő 
portás intézményenként 2 fő 
karbantartó, takarító személyzet intézményenként 
 250 tanulóig 3 fő 
 250-500 tanulóig 4 fő 
 500 tanuló felett 5 fő 
iskolaorvos intézményenként 1 fő 
 500 tanulóig 0,25 fő 
 500 tanuló felett 0,5 fő 
 
2. A működési támogatás összege a máshol fel nem sorolt egyéb kiadásokra tanulónként és 
évenként mintegy 50 000 Ft. 
 
Előirányzat: 10 000 millió forint 
 
3. A pedagógusok továbbképzésének támogatása: 
 
ELŐIRÁNYZAT: 200,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő 
 
4. Taneszköz-fejlesztési támogatás 
 
ELŐIRÁNYZAT: 12,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 50 000 forint/fő 
 
5. Hozzájárulás az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának 
vizsgabizottsági tiszteletdíjaihoz: 
 
ELŐIRÁNYZAT: 500,0 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 20 000 forint/fő 
 
6. A szakközépiskolákban folyó 54-es OKJ szintű képzésekre is igényelhető a diákhitel. 
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 Módosító javaslat száma: T/12415/69. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
1595. Ertsey Katalin, dr. Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 10. 

melléklet Kiadás tételek IX. fejezet, 2. cím, 21. elhagyását javasolja: 
 
[IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása (2. cím, 21. alcím) 
  500,0] 

 
 
 
 Módosító javaslat száma: T/12415/212. 
 
A módosító javaslatot a bizottság(ok): 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 1098., (69. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím2.alc3.jcs), 

1442., (69. sz. jav. - 1.mell.XLIII.fej.1.cím1.alc6.jcs),  pontjaival. 

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 165., (212. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím3.alc), 1150., (212. 

sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím15.alc3.jcs4.jc), 1161., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím17.alcúj2.jcs), 1361., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím25.alc16.jcs), 1378., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc7.jcs), 1382., (212. sz. jav. - 

1.mell.XX.fej.20.cím55.alc8.jcs), 1385., (212. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.20.cím55.alc11.jcs), 1424., (212. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím2.alc), 

1590., (212. sz. jav. - 3.mell.21.),  pontjaival. 
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II. rész 
 
A HHSZ 121/A. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az 
Országgyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 
 
T/12415/6., /7., /54., /55., /68., /80., /87., /88., /101., /102., /103., /104., /105., /106., /109., /118., 
/121., /135., /140., /161., /162., /164., /165., /174., /202., /219., /220., /223., /224., /228., /259., 
/260., /265., /269., /270., /279., /280., /287., /288., /301., /303., /389., /413., /414., /430., /436., 
/438., /461., /462., /464., /466., /471., /472., /473., /522., /526., /531., /533., /539., /556., /560., 
/569., /583., /595., /596., /599., /623., /625., /630., /632., /639., /643., /652., /707., /708., /713., 
/715., /719., /729., /793. 
 
 
 
 
Budapest, 2013. november 7. 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya 
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Dr. Nyikos László s.k. 
Számvevőszéki és költségvetési  

bizottság elnöke 

Dr. Cser-Palkovics András s.k. 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottság elnöke 

Dr. Kovács József s.k. 
Egészségügyi  

bizottság elnöke 

Dr. Lukács Tamás s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
Európai ügyek 

bizottság elnöke 

Dr. Szili Katalin s.k. 
Fenntartható fejlődés  

bizottság elnöke 

Gúr Nándor s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Simon Gábor s.k. 
Fogyasztóvédelmi  
bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Dr. Kocsis Máté s.k. 
Honvédelmi és rendészeti 

bizottság elnöke 

Sneider Tamás s.k. 
Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatási 

bizottság elnöke 

L. Simon László s.k. 
Kulturális és sajtó- 

bizottság elnöke 

Balla Mihály s.k. 
Külügyi  

bizottság elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Dr. Molnár Zsolt s.k. 
Nemzetbiztonsági 
bizottság elnöke 

Potápi Árpád János s.k. 
Nemzeti összetartozás 

bizottság elnöke 

Pokorni Zoltán s.k. 
Oktatási, tudományos és kutatási 

bizottság elnöke 

Dr. Láng Zsolt s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottság elnöke 

Dr. Bohács Zsolt s.k. 
Sport- és turizmus 
bizottság elnöke 

 
 


