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Kondíciók 
 
A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó 
források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi 
jövedelemadó – együttesen határozzák meg. 
 
A 2011. évben a helyi önkormányzatok – hitelforrások és pénzmaradvány nélkül – több mint 
3 100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, 
továbbá az átengedett SZJA 1 134,0 milliárd forinttal járulnak hozzá. 
A 2011. évi változásokat az alábbi táblázat mutatja be. 

(Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni 
kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett 
egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi 
hatásaival, a kifutó címzett- és céltámogatással és a kisebbségvédelmi megállapodások 
alapján járó támogatások – felelős fejezethez való – átcsoportosításával.) 

 
A helyi önkormányzatok 2011. évi támogatása 

(központi költségvetési támogatások, 
SZJA együtt) 

millió forint 

Megnevezés 

Központi 
költségvetési 

kapcsolatokból 
származó források 

2010. évi irányszám 1 164 431,6 
Báziskorrekció:   
2010. évi keresetkiegészítés -45 000,0 
Egységes közfoglalkoztatás megteremtése átcsoportosítással -33 300,0 
Címzett- és céltámogatások -600,0 
A kisebbségvédelmi megállapodások alapján járó támogatások 
átcsoportosítása -147,0 
2011. évi bázis 1 085 384,6 
Helyi szervezési intézkedések támogatása 3 500,0 
Az ingyenes és kedvezményes étkeztetés 2010. évi ellátotti 
létszámbővülése, valamint a jogosultság kiterjesztése a rászoruló 
8. osztályos tanulókra 900,0 
A szociális alapellátás létszámbővülése 900,0 
Budapesti 4-es metró beruházás 17 680,0 
A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással 
érintett önkormányzatok támogatása 9 140,0 
Illetéktörvény szabályváltozása (mentesség kibővítése) 1 200,0 
Vállalkozók kommunális adójának eltörlése 1 300,0 
Önkormányzati fejezeti tartalék 2 100,0 
Vis maior támogatás 6 900,0 
Belterületi belvízrendezési célok támogatása 2 700,0 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 600,0 
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Többcélú kistérségi társulások szociális feladatainak ellátotti 
létszámnövekedése miatti többlettámogatás 1 100,0 
Iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  500,0 
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 100,0 
2011. évi irányszám 1 134 004,6 
 

          
A 2011. évi központi költségvetési kapcsolatok alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 
 

 
A központi költségvetési kapcsolatokból származó források  

főbb csoportonkénti alakulása 
 

     millió Ft
Változás 2011/2011 

bázis Megnevezés 2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
bázis 

2011. évi 
irányszám 

összegben  %-ban 

Állami támogatások és hozzájárulások 484 989,5 405 942,5 501 873,7 95 931,2 123,6%
Normatív állami támogatások és hozzájárulások 325 331,1 292 031,1 351 610,3 59 579,2 120,4%

Központi működési támogatások 130 808,4 85 661,4 84 443,4 -1 218,0 98,6%
Fejlesztési támogatások 28 850,0 28 250,0 65 820,0 37 570,0 233,0%

Átengedett személyi jövedelemadó (40%) 679 442,1 679 442,1 632 130,9 -47 311,2 93,0%
Lakhelyen maradó SZJA (8%) 135 888,4 135 888,4 126 426,2 -9 462,2 93,0%
Normatívan elosztott SZJA (32%) 543 553,7 543 553,7 505 704,7 -37 849,0 93,0%

                            települések SZJA kiegészítése 96 504,2 96 504,2 95 302,2 -1 202,0 98,8%
megyék SZJA részesedése 5 633,4 5 633,4 6 833,4 1 200,0 121,3%

egyéb 441 416,1 441 416,1 403 569,1 -37 847,0 91,4%
Állami támogatások és SZJA  együtt 1 164 431,6 1 085 384,6 1 134 004,6 48 620,0 104,5%
   
Normatív tám.+normatív SZJA 868 884,8 835 584,8 857 315,0 21 730,2 102,6%
 
 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei 
együttesen a 2011. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 4,5%-kal (mintegy 48,6 milliárd 
forinttal) növekednek. Ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2011-re 7,0%-kal 
(47,3 milliárd forinttal) csökken. Mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi – 
2011-ben a 2009. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, az akkor kezdődő válság 
hatása most jelentkezik a bevételekben.  
 
Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek a helyi önkormányzatok, ebből 32% 
normatívan elosztva (ezen belül jövedelemkülönbség mérséklésre fordítódik mintegy 6,0%, a 
megyei önkormányzatokat illeti több mint 0,4%) és 8% lakhelyen hagyva. 
 
A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, 
igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja az „Egyéb 
ágazati feladatok” résznél kifejtettek szerint. 
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A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása 
 
A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési adóbevétel miatt a települési 
önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás tompítására 2011-ben – a normatívan 
elosztott személyi jövedelemadóból – 95,3 milliárd forint szolgál.  
 
A 2011. évtől folytatódik a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer átalakítása. Ettől az 
évtől a számítás alapja nem egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető 
adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix 
iparűzési adóerőképesség lesz. Ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője, a helyben 
maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre 
kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre 
meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. 
 
Ennek megfelelően a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a – 2010. évi féléves 
beszámolóban elszámolt – 2010. június 30-ai iparűzési adóerőképesség válik. 
 
2011-től megszűnik az évközi többszöri lemondás és pótigénylés, valamint az 
adóerőképességgel való év végi elszámolás, az áprilisi lemondás kivételével. Az átállás 
évében ugyanis még van egy lehetősége az önkormányzatoknak 2011. áprilisában korrigálni a 
2010. I félévi beszámolóban tévesen közölt adatot, ami a 2011. évi jövedelemkülönbséget is 
meghatározza. Így a mulasztásért csak 2010-ben kell megfizetnie a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő igénybevételi kamatot, 2011-ben már mentesülne e következmény 
alól. 
 
Az év végi elszámolás egyszerűsödik, csupán a normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre 
gyakorolt hatásáról szól, a korábbi évek gyakorlatának megfelelőn igénybevételi 
kamatmentesen. 
 
A 2011. évi költségvetési törvény arra is kitér, hogy a települési önkormányzatok a 2011. évi 
féléves beszámoló keretében adatot szolgáltatnak a 2011. június 30-ai adóerőképességükről. 
A 2011-ben induló gyakorlatnak megfelelően ezen adat válik a 2012. évi jövedelemkülönbség 
mérséklés alapjává.  
 
 
4., 7., 8. címek 
 
A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai 
 
A főbb ágazatok szabályozási sajátosságai 
 
Közoktatás 
 
Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások 
összege 410,5 milliárd forint, amely lényegében azonos a 2010. évivel. Ezen belül a többcélú 
kistérségi társulások közoktatásra fordítandó előirányzata 18,4 milliárd forint.  

A kistelepülések jelentős mértékben hozzá tudnak járulni esélyteremtéssel, tudásközvetítéssel 
is a nemzet megújításához. Ennek elősegítéséhez – a Kormány programjának megfelelően – a 
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kisiskolák újraindításához további 300 millió forint előirányzat áll rendelkezésre a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium fejezetében. 

A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz 
igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. 
szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény 
szabályozza a normatív hozzájárulásokat.  
 
Az alap-hozzájárulás (azaz a közoktatási teljesítmény-mutató) fajlagos összege változatlan 
marad az igényjogosultsági feltételek következő változásai mellett: 

- a 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-éig az óvodai nevelést igénybevevő 
gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás, 

- az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint 
központosított előirányzat beolvad a teljesítmény-mutatóba. Ezzel egyidejűleg az 
igényjogosultság feltétele szigorodik: a 2011/2012. tanévtől csak a minősített 
intézmények tanulói után igényelhető az alap-hozzájárulás,  

- a diákotthoni, kollégiumi lakhatási normatíva szintén beolvad a teljesítmény-
mutatóba.  

 
A normatívák beolvasztásának technikai megoldása, hogy a teljesítmény-mutató 
kiszámításához alkalmazott intézmény-típus együttható megemelkedik, így a mutató egységes 
szerkezete nem sérül: ugyanahhoz a feladathoz, ugyanazokhoz a fenntartókhoz jut a 
hozzájárulás, ahova eddig. 

 
A kiegészítő hozzájárulások között: 

- az Arany János programokhoz igényelhető differenciált kiegészítő normatívák 2011. 
szeptember 1-jétől számítható összege, valamint a korábban e célra fordított éves 
központosított előirányzat összevontan a központosított előirányzatok között kap 
helyet,  

- az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni 
hozzájárulás 2011. szeptember 1-jétől a többcélú kistérségi társulások közoktatási 
feladatainak kötött normatív támogatási lehetőségeit növeli. A többcélú kistérségi 
társulásoknál előírt oktatás-szervezési paraméterektől még elmaradó önkormányzatok 
számára a 2011/2012. tanévig – a költségvetési törvény ismeretében – elegendő idő áll 
rendelkezésre a megfeleléshez szükséges szervezési intézkedések megtételéhez, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános 
iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, 
iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívába, ezzel utóbbi fajlagos 
összegét növeli (65 ezer forintról 68 ezer forintra). Ezen túl a normatíva igényelhető 
lesz a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános 
iskolai tanulók után is, 

- a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzata beépül 
az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli (10 
ezer forintról 12 ezer forintra),  

- a középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításához jövőre már nem 
pályázati úton, hanem normatív alapon lehet hozzájutni, 

- szerepel a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására is, amely szintén 
ide csoportosul át a központosított előirányzatok közül. Éves összege a 2010. évi 4 
milliárd forintról 2 milliárd forintra csökken azzal, hogy csak az általános műveltséget 
megalapozó iskolai évfolyamokon tanulók után lesz igényelhető. Mivel a 
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normatívához nem kapcsolódik felhasználási kötöttség a fenntartók saját igény szerint 
fordíthatják taneszköz, felszerelés, berendezés, vagy informatikai célú fejlesztésekhez. 
A felszabaduló 2 milliárd forint a kötött normatív támogatási lehetőségeket növeli, 

- változnak az igényjogosultsági feltételek a „Sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók nevelése oktatása” jogcímen belül  

= az organikus (1.), illetve nem organikus (2.) okra visszavezethetően sajátos 
nevelési igényűek után járó differenciált normatívákat érintően. 2011 
szeptemberétől a korábbi 1. körben csak a beszédfogyatékos és enyhén értelmi 
fogyatékos tanulók maradnak, az ebből kikerülők a 2. körbe tartozóak lesznek 
azzal, hogy az e címen igényelhető normatíva fajlagos összege 10 %-kal 
emelkedik,  

= a fejlesztő felkészítést érintően a normatíva – már január 1-jétől – 
differenciálódik aszerint, hogy a foglalkozásokat az egyéni, vagy nem egyéni 
fejlesztési program szerint valósítják meg. Előbbi esetben a normatíva fajlagos 
összege 427 ezer forintra emelkedik, utóbbi esetben pedig változatlanul 305 
ezer forint marad.  

 
A normatív, kötött támogatások változásai 

- a pedagógiai szakszolgálatok támogatása prioritást kap: fajlagos összege – már 2011. 
január 1-jétől – 900 ezer forintról 1 200 ezer forintra emelkedik. A növelés forrását 
döntően az informatikai előirányzat csökkentése biztosítja, 

- a pedagógiai szakvizsga, továbbképzés és szakmai szolgáltatások támogatása közel 
1,5 milliárd forinttal ismét önálló jogcímként szerepel, melynek forrását a 2010. évben 
e célra fordított összeg és az informatikai normatíva csökkentésével felszabadult 
előirányzat együttesen adja, 

- az osztályfőnöki pótlék és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése a központosított 
előirányzatok közül átcsoportosul és igénylése normatív alapokra helyeződik.  

 
Központosított előirányzatok változásai 

- az integrációs programokhoz és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához biztosított előirányzat egy jogcímben 
kapcsolódik össze. A feladatok előirányzata összességében 600 millió forinttal 
emelkedik. A pályázat kiírása, lebonyolítása a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
hatáskörébe kerül, 

- új támogatandó célként nevesített a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és 
oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, melyhez 300 millió forinttal 
egészült ki az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatási előirányzata,  

- az óvodáztatási támogatás kikerül a közoktatási célú támogatások közül és 760 millió 
forint összegű előirányzata átcsoportosul a szociális ágazati támogatások közé. 

 
Összességében a központosított előirányzatok száma radikálisan csökken azzal, hogy a 
támogatások igénylése normatív alapokra helyeződik, felesleges adminisztrációtól 
megkímélve a fenntartókat, felhasználókat. 
 
 
Szociális és gyermekvédelmi ellátás  
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához a helyi önkormányzatok 2011-ben összesen 
252,9 milliárd forint költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak, amely 1,7 
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milliárd forinttal haladja meg a 2011. évi bázist. Ezen belül a többcélú kistérségi társulások 
szociális és gyermekvédelmi feladataihoz 7,8 milliárd forint költségvetési támogatás 
kapcsolódik. Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők. 
 
Közfoglalkoztatás, segélyezés 
 
A Kormány javaslata az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása, 
amelynek feladatait a munkaügyi központok koordinálják. Az önkormányzatok (és 
intézményeik), mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú 
bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kapnak. 
 
A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával 
nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság 
megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a 
részletszabályokat a szaktörvény fogja rögzíteni. 
 
Az új szabályoknak megfelelően a közfoglalkoztatás forrása 2011-ben nem az önkormányzati 
fejezetben jelenik meg, hanem az a Munkaerőpiaci Alap költségvetésébe került 
megtervezésre.  
 
A BPJ-hez, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz 
szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a 
költségvetés:  

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális helyzetét 
tükröző differenciált mutatók alapján – az egyes segélyek kifizetésének „önrészéhez”, 
valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá,  

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a tényleges kifizetések 
után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatás-hányadot biztosítja.  

 
Az egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos fontosabb változások: 

- az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a 
nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek 
keretében jövőre az ápolási díj 1000 forinttal, 29 500 forintra emelkedik; 

- az óvodáztatási támogatás 2011-ben nem központosított előirányzatként, hanem az 
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat részeként jelenik meg. A 
megállapított támogatások 100%-át e forrásból, a kifizetés hónapjában igényelhetik az 
önkormányzatok; 

- a költségvetési törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy év közben az energiaár-
kompenzációs előirányzatról az önkormányzati fejezetbe átcsoportosítson, és a forrás 
felhasználásnak részletszabályait alakítsa ki. Ezzel a lakásfenntartási támogatás 
funkciója kiegészülne a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait a 
szaktörvény fogja meghatározni. 

 
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 
 
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási feladataihoz 2011. évben 
összesen 92,1 milliárd forint normatív hozzájárulás és támogatás kapcsolódik. A szociális 
alapellátásokhoz és a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó normatív hozzájárulások 
előirányzata 39,5 milliárd forint, az intézményi szakellátásokra 52,6 milliárd forint jut.  
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Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 
2010. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett 
biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.  
 
Egy területen azonban a tapasztalatok alapján módosul a szabályozás: 2011-től ismét külön-
külön jogcímen jelennek meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak 
napközbeni ellátásának hozzájárulásai. Az ezen ellátásokat kombináló „otthonközeli ellátás” 
jogcím bevezetése ugyanis feleslegesen bonyolította mind az igénylést, mind az 
adminisztrációt, így jövő évtől ez kivezetésre kerül.  
 
A szakellátások finanszírozási szerkezete lényegében szintén nem változik: az ápolási-
gondozási szükséglet mértékétől függően különböző mértékű fajlagos összegekkel ismeri el a 
költségvetés az eltérő szakmai tartalmú szolgáltatásokat.  
 
Az igénylési szabályok csupán a gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás tekintetében 
változnak, pontosodnak. Az eltérő jogalkalmazói gyakorlat elkerülése érdekében a 
költségvetési törvényjavaslat egyértelműen rendelkezik arról, hogy a hozzájárulás nem csak a 
kizárólag különleges/speciális ellátást nyújtó intézményben, hanem az olyan intézményben 
elhelyezett gyermekek után is jár, akiknek a különleges és/vagy speciális szükségletét 
integráltan elégítik ki.  

 
Nyári gyermekétkeztetés 
 
A gyermekszegénység elleni program keretében 2011. évben is 2,4 milliárd forint 
központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének 
megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból 
támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári 
időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára 
étkeztetést biztosítanak.  
 
 
Egyéb ágazati feladatok  

A színházak támogatási rendszere követi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény 2010. évtől hatályba lépett 
finanszírozási konstrukcióját. A helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott illetve 
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására egységes rendszerben összesen 
11,9 milliárd forint illeti meg.  
Az előadó-művészeti szervezeteket a szaktörvényben maghatározott feltételek szerint évente 
kategóriákba kell sorolni. Az előadások, a bemutatók és a fizető nézők száma határozza meg 
az állami támogatás összegét. A javaslat az Előadó-művészeti Tanács döntése alapján 
tartalmazza az egyes kategóriákhoz tartozó támogatást. 
 
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása központosított előirányzat tartalma kibővült. A jogcím alapján az 
önkormányzatok – csak úgy, mint eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a 
közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez juthatnak pályázati úton 
támogatáshoz. 2011-től azonban nem csupán az általuk fenntartott múzeumok, hanem a 
muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez is lehetőség lesz támogatás igénylésére.  
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Új központosított előirányzatként jelenik meg 2011-ben az „ART” mozihálózat digitális 
fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 millió forint összeggel. A 
hozzájárulásban azon „art” mozit fenntartó, vagy támogató helyi önkormányzatok 
részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással e filmszínházak digitális vetítésre 
történő átállásának műszaki, technikai feltételeit biztosítják 
 
A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása a korábbi évek gyakorlatát követi. 
Változatlan szabályozás és finanszírozás mellett 35,1 milliárd forint szolgál a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
tűzvédelmi feladatok ellátására 2011-ben. 
 
A globális – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő, a költségvetés 3. 
melléklet 1-8. jogcímeit magában foglaló – normatív állami hozzájárulások szerkezete követi 
a 2010. évi finanszírozási konstrukciót. 
 
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím 
keretében 32,2 milliárd forint segíti a feladatok ellátását 2011-ben. A lakhelyen maradó 
személyi jövedelemadó csökkenéséből következően – mintegy „forráscsereként” – ez az 
előirányzat 41,2%-kal, 9,4 milliárd forinttal magasabb a 2010. évhez képest. E növekmény 
nemcsak egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, hanem 
lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegyenlítő funkciót is ellát. Emellett 
a 2010. évi 2,6 millió forint minimum összeg 3,6 millió forintra emelése a kistelepülések 
feladatellátását segíti.  
 
Körzeti igazgatási feladatoknál a feladatarányos finanszírozás erősítéséhez – amely az 
okmányirodák és az építésügyi hatóságok működésének támogatásánál már megvalósult – 
jelentős előrelépést jelent, hogy a gyámügyi igazgatási feladatokhoz való hozzájárulás 2011-
től már nem lakosságszám arányosan, hanem az ellátási körzetben gyámság alatt álló 
gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján jár. 
 
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatait 1,6 milliárd 
forinttal magasabb előirányzat szolgálja 2011-ben. A növekedés az illetéktörvény 
változásából eredő – az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele miatti – 
bevételkiesés hatását csökkenti.  
 
 
A többcélú kistérségi társulások támogatása 
 
2011. évben alapvetően változatlan feltételrendszer mellett igényelhetik a többcélú kistérségi 
társulások az egyes közszolgáltatási feladatok ellátása után igénybe vehető támogatásokat. A 
közel 33 milliárd forint előirányzat 3,52 milliárd forint növekmény eredménye, amely 
egyfelől a társulások feladatellátás-bővülésének támogatását szolgálja (1,1 milliárd forint), 
másfelől a 3. számú melléklet szerinti „intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába 
járó gyermekek, tanulók támogatása” 2011/2012. tanévtől történő megszűnésével függ össze 
(2,42 milliárd forint). A támogatás növekedése miatt – a közoktatási feladatok kivételével – a 
fajlagos támogatási összegek nem változnak 2010. évhez képest.  
 
A közoktatási feladatokon belül mind az intézményi, mind a szakszolgálati feladatok esetében 
növekednek a fajlagos támogatási összegek (kiemelendő ezek közül a kistelepülési 
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tagintézményi támogatás növekedése, mely a kistelepüléseken tagintézményként működő 
óvodai, általános iskolai feladat-ellátási helyek működtetéséhez járul hozzá). 
 
Az igénybevételi szabályok kizárólag a gyógytestnevelés szakszolgálati feladat esetében 
változnak. 2010. évben és 2011. első nyolc hónapjában azon ellátottak után vehető igénybe a 
támogatás, akik hetente legalább egy alkalommal részesülnek ellátásban. 2011. év 
szeptemberétől az elvárás a 11/1994. (VI. 8. ) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és 1. 
mellékletének 6. és 7. pontjában meghatározott időkerethez igazodik, így ellátottnak az a 
gyermek, tanuló minősül, aki heti három alkalommal részesül ellátásban. 
 
A belső ellenőrzési feladat esetében módosul a támogatás felhasználására vonatkozó feltétel: 
a belső ellenőrzési feladatra kapott támogatás nem használható fel a többcélú kistérségi 
társulás által ellátott más közszolgáltatási feladat ellátására, továbbá más feladatra kapott 
támogatás sem csoportosítható át belső ellenőrzési feladatra. 
 
 
5. cím 

Központosított előirányzatok  

2011-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági 
közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok, 
révek fenntartásának, felújításának támogatása, a határátkelőhelyek fenntartásának 
támogatása, az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonosainak kártalanítása, és a helyi közösségi közlekedés támogatása. 
 
Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a központosított előirányzatokat érintően az 
alábbi változások történtek.  
 
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5,4 milliárd 
forintra emelkedik. 2011. évben a helyi önkormányzatok új létszámcsökkentési döntéseihez 
nem jár központi támogatás. Az előirányzat a Prémium Évek Programhoz kapcsolódó 
kifizetésekre, illetve az önkormányzati létszámcsökkentésekkel összefüggő korábbi évekből 
adódó kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet. 
 
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatására 2011-ben 10,6 milliárd forintos előirányzat áll 
rendelkezésre. A korábbi évekhez képest némiképp szűkült a támogatandó beruházások köre, 
elsősorban az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő fejlesztésekhez kapcsolódik 
támogatás. Ezen belül kiemelt jelentőséggel bírnak az egészséges ivóvíz biztosításával 
összefüggő projektek, melyekre – Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének 
határidőben történő megvalósítása érdekében – ígérvény adható. 
Az alanyi jogosultak köre nem változik, továbbra is a meghatározott szempontok szerint 
elmaradott térségek/települések vehetik igénybe. A pályázónak – kivéve a kedvezményezett 
térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő önkormányzatokat – a saját költségvetése terhére 
legalább 10% önerőt kell vállalnia. A törvényjavaslat felhatalmazza a helyi 
önkormányzatokért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek egyetértésével 2011. 
február 28-áig rendeletben állapítsa meg a támogatás igénylésének, felhasználásának 
feltételeit. 
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A belterületi belvízrendezési célok támogatása – a 2010. évi 50 millió forint után – 2,75 
milliárd forint előirányzattal a 2010. évben megkötött támogatási szerződések 2011. évi 
ütemére nyújt fedezetet. A támogatás Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
egyes önkormányzatait érinti.  
 
A 2009. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett 
önkormányzatok támogatása 9,14 milliárd forint előirányzattal szerepel a költségvetésben. A 
támogatás a 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett 
települési önkormányzatokat illeti meg a 2009. év végi elszámolás során véglegezett 
beszámítási összeg után. 
 
A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, 
illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és 
utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. Ezen, önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekre a költségvetési törvényjavaslat 5,5 milliárd forintot biztosít. A helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az érintett miniszterek véleményének kikérésével 2011. 
február 28-áig rendeletben szabályozza a támogatások igénylésének, felhasználásának 
feltételeit.  
 
 
6. cím 
 
Önkormányzati fejezeti tartalék (előirányzata 14 050,0 millió forint) 
 
Az önkormányzati fejezeti tartalék szabályait a 6. melléklet és a 35. § (3) és (4) bekezdése 
tartalmazza. 
 
A tartalék létrejöttének célja, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára 
jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. 
Ezért a mintegy 14 milliárd forint összegű előirányzatot növeli/csökkenti az önkormányzatok 
évközi normatív hozzájárulásai és támogatásai lemondása, pótigénylése, valamint az év végi 
elszámolásának egyenlege. 
 
A belügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy a tartalékból a központosított 
előirányzatokra, az egyes szociális feladatok támogatására, a címzett és céltámogatásokra, 
valamint a vis maior támogatásra átcsoportosítson. 
 
A tartalék előirányzat a forrása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának (ÖNHIKI), valamint az adósságrendezés alatt álló 
önkormányzatok támogatásának. 
 
A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás 
összevonásra kerül. Ennek oka, hogy míg az ÖNHIKI algoritmizált rendszere az elmúlt évek 
során egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős 
részét az alanyi támogatásra, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat 
részesült. 
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Az új rendszerben a kincstári döntés-előkészítés nagyobb hangsúlyt kap, hiszen az 
önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges adatok a 
Kincstárban rendelkezésre állnak. 
 
A törvényjavaslat tételesen felsorolja a támogatásból kizáró feltételeket. Az önkormányzatok 
– a működőképességet veszélyeztető helyzet kivételével – évente két alkalommal 
igényelhetnek támogatást. A döntést a Kincstár javaslata alapján az államháztartásért és a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter együtt hozza meg, ezt követően a támogatások 
folyósítása soron kívül történik.  
 
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása továbbra is 
megmarad. A korábbi évekhez képest a támogatás igénybevételének feltételei tartalmilag nem 
változnak. Az ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került 
helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételének visszterhes 
kamattámogatására, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezési 
eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díja legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 millió 
forint lehet. 
 
 
9., 10., 11., 12., 13., 14. címek 

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai  

 
 

A fejlesztési támogatások alakulása 
millió forint 

Változás (2011. évi 
irányszám/2011. évi 

bázis) Megnevezés 2010. évi  
irányszám

2011. évi  
bázis 

2011. évi  
irányszám 

%-ban  összegben
Címzett és céltámogatás 950,0 350,0 350,0 100,0 0,0
Vis maior támogatás 1 100,0 1 100,0 8 000,0 727,3 6 900,0
Budapesti 4-es metróvonal építésének 
támogatása 10 000,0 10 000,0 27 680,0 276,8 17 680,0
Fejlesztési központosított előirányzatok 16 800,0 16 800,0 29 790,0 177,3 12 990,0
Fejlesztési támogatások összesen  28 850,0 28 250,0 65 820,0 233,0 37 570,0
 
 
 
2011. évben címzett támogatással továbbra sem indul új beruházás, a költségvetési 
törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, 
illetve maradványainak kifizetéséhez. A céltámogatással újonnan induló fejlesztésekhez 200 
millió forintot biztosít a költségvetés, amelyről központi szinten születik döntés. A 
céltámogatás működő kórházak és szakrendelők bizonyos egészségügyi gép-műszer 
beszerzéseire fordítható. 
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Cél- és címzett támogatások 
 

                                                                                                              milliárd forint 
  2009 2010 2011 

1. 
Előző években vállalt kötelezettségek az adott 
évekre (2010-2011)  0,03 0,01

2. Zárszámadás szerinti maradvány (2009) 9,32    
2/a.            ebből: várható felhasználás (2010-2011)  0,86  

3. 
Tárgyévi előirányzat várható felhasználása 
tárgyévben (2010-2011)  0,09 0,01

4. 
2010. évi előirányzat maradvány várható 
felhasználása (2011)     0,14

5. 
Pénzügyi átütemezés kérése miatt várható 
maradvány-felhasználás (2011)      

6. Új induló céltámogatás     0,20
7. Összes várható felhasználás (2/a+3+4+5+6)  0,95 0,35

 
 
A jövő évben 8 milliárd forintra emelkedik a vis maior támogatás, mely váratlan és 
rendkívüli események kezelésére szolgál. A 2010. évihez viszonyítva az előirányzat közel 
nyolcszoros emelkedése tükrözi a támogatást érintő rendszerjellegű változást. Ennek 
megfelelően az önkormányzatoknál felmerült indokolt és igazolt védekezési költségek egy 
összegben kerülnek megtérítésre, a helyreállításokhoz kapcsolódó támogatás – a közpénzek 
hatékonyabb, átláthatóbb felhasználását szem előtt tartva – teljesítésarányosan kerül 
kifizetésre. Változás a korábbi évekhez képest, hogy 2011-ben nem csak adott költségvetési 
évre készül a vis maior támogatást részleteiben szabályozó kormányrendelet, hanem általános 
érvénnyel születik az új szabályozás, biztosítva a vis maior helyzetek folyamatos kezelését. 
 
A budapesti 4-es metróvonal megépítésének első szakasza nagyobb részben uniós 
támogatások felhasználásával épül. A közel 27,7 milliárd forintos előirányzat az EU által nem 
támogatott részhez a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – 
metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvénynek 
megfelelő arányban és mértékben járul hozzá a Főváros kiadásaihoz. 

 
 
 
A helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak összetétele 
 
A helyi önkormányzatok 2011. első negyedévében – a költségvetési törvényben foglaltakat 
alapul véve – fogadják el költségvetésüket. A normatívan képződő állami hozzájárulásoknál 
és támogatásoknál, valamint átengedett személyi jövedelemadónál – mint a központi 
költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknál – nem térhetnek el a törvénytől. A saját, 
valamint a további átengedett bevételeknél, az átvételre kerülő pénzeszközöknél és a 
hiteleknél a helyi tervező munka alapozza meg az irányszámokat. Természetesen ez utóbbi 
bevételi forrásokra is készülnek központi prognózisok. A mindezeket tükröző bevételi és 
kiadási struktúrát tartalmazzák a következő táblázatok.  
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A helyi önkormányzatok bevételei főbb csoportonként 

 
 

2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszám/ 
2010. évi 

irányszám 

2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszámBevételek 

milliárd forintban változás  
%-ban megoszlás %-ban 

Saját folyó bevételek 1 091,7 1 122,2 102,8 32,6 31,1
     Ebből: Helyi adók 572,5 610,5 106,6 17,1 16,9
                 Illetékek 59,0 41,6 70,5 1,8 1,2
Átengedett bevételek 752,6 705,2 93,7 22,4 19,5
     Ebből: Személyi jövedelemadó 679,4 632,1 93,0 20,2 17,5
Támogatásértékű működési bevétel 400,3 459,3 114,7 11,9 12,7
     Ebből: Egészségbiztosítási Alaptól    
               átvett pénzeszközök 341,0 334,0 97,9 10,2 9,2
Saját felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek 142,0 96,8 68,2 4,2 2,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel,   
EU támogatásokkal együtt 185,0 232,9 125,9 5,5 6,5
Állami hozzájárulások és támogatások 485,0 501,9 103,5 14,5 13,9
Hitel és értékpapír műveletek nélküli 
bevételek összesen 3 056,6 3 118,3 102,0 91,1 86,3
Hitel és értékpapír műveletek bevételei 299,0 496,0 165,9 8,9 13,7
Tárgyévi bevételek összesen 3 355,6 3 614,3 107,7 100,0 100,0

 
 
 
A több mint 3 600 milliárd forint tárgyévi bevétel 7,7%-kal haladja meg az előző évit. (Az 
adatok részletesen a fejezeti indokolás végén található mérlegtáblákból ismerhetők meg.)  
 
A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és 
támogatások, valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait 
reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya több mint 3%ponttal csökken a 2010. 
évihez képest, így 2011-ben a bevételi források 31,4%-át képviselik.  
 
A támogatásértékű működési bevételek 14,7%-kal növekedhetnek azzal összefüggésben, hogy 
a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az önkormányzatok jövőre a Munkaerőpiaci 
Alapból pályázat formájában juthatnak forráshoz amennyiben vállalják a közfoglalkoztatás 
megszervezését. 
 
Az Egészségbiztosítási Alap 9,2%-ot reprezentál, 1%ponttal kevesebbet, mint 2010-ben. 
Ennek oka, hogy a kereset-kiegészítés megszűnése miatt csökken az Egészségbiztosítási 
Alaptól átvett pénzeszközök aránya. 
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A saját folyó bevételek súlya több mint 30%. Ezen belül: 
 
A 2011. évi illetékbevétel 41,6 milliárd forint, ami a 2010. évi irányszámhoz csökkenést, a 
2010. évi várhatóhoz képest (39,9 milliárd forint) azonban több mint 4%-os növekedést jelent. 
 
Központi forrásból visszapótlásra kerül az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé 
válása miatt az önkormányzatoknál 2011-ben jelentkező 1,2 milliárd forint bevételkiesés.  
 
A helyi adók 2011. évi irányszáma 610,5 milliárd forint, amely 38 milliárd forinttal haladja 
meg a 2010. évi irányszámot. 
 
Az ingatlanokat terhelő helyi adók (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, 
együttesen a helyi adók 16-19%-a) esetében a 2010. évi irányszámhoz képest 11 milliárd 
forint bevételcsökkenés várható, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok – az előzetes 
várakozással ellentétben – 2010-ben az iparűzési adóbevétel visszaesését az ingatlanokat 
terhelő adók emelésével nem kompenzálták. Tompíthatja a bevételkiesést, ha az üdülőépület 
utáni idegenforgalmi adó megszűnése miatt az önkormányzatok emelik ezen adónemek 
mértékét. 
 
A helyi ingatlanadókból így összességében – a 2010. évi 110 milliárd forinthoz képest – 
2011-ben 99 milliárd forint várható. 
 
2011-ben a vállalkozók kommunális adójából és az üdülőépület utáni idegenforgalmi adóból 
– azok megszüntetése miatt – bevétel nem várható. Az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó 
megszűnése miatti bevételkiesést az önkormányzatok az építményadóból ellensúlyozhatják. A 
vállalkozók kommunális adójának eltörlése miatti csökkenést azonban – azonos alapú helyi 
adó híján – pótolni nem tudják, ezt a központi költségvetés kompenzálja.  
 
Az iparűzési adóbevétel 2011-ben 505 milliárd forintra tervezhető, ami 49,8 milliárd forinttal 
haladja meg a 2010. évi irányszámot (455,2 milliárd forint). A csaknem 11%-os bővülés oka, 
egyrészt a 2011. évi várható gazdasági növekedés és fogyasztói árszínvonal változás, 
másrészt a gazdasági válság miatt alacsony 2010. évi irányszám. 
 
A gépjárműadó adónem esetében – figyelemmel arra, hogy a gépjárműadóban 
bevételváltozást generáló változás nincs – a 2010. évi irányszámmal azonos, 73 milliárd forint 
bevétel várható. 
 
A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a talajterhelési díj esetében 2011-re 
csökkenés várható.  
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Helyi adók 
 millió forint 

Megnevezés 2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszám

Helyi adó 572 500 610 500
 építményadó 83 000 77 500
 telekadó 12 000 11 000
 kommunális adó 14 300 10 500
   vállalkozók 1 300 0
   magánszemélyek 13 000 10 500
  iparűzési adó  455 200 505 000
  idegenforgalmi adó 8 000 6 500
    tartózkodás után 6 000 6 500
    építmény után 2 000 0
Gépjárműadó   73 000 73 000
Termőföld bérbeadásából 
származó jöv. adója 150 100
Talajterhelési díj 1 400 1 100

A támogatásértékű bevételek az Európai Uniós forrásokkal együtt 
mintegy 232,9 milliárd forintot, a tárgyévi bevételeken belül az előző évinél 1,0%-kal 
nagyobb, 6,5%-ot képviselnek. 

A finanszírozási bevételek a 2010. évi 299 milliárd forintról várhatóan 496 milliárd forintra, a 
tárgyévi bevételeken belüli 8,9%-ról 13,7%-ra emelkedhetnek, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok a növekvő uniós támogatásokhoz szükséges saját erőt részben hitelből, 
valamint pénzmaradványból teremtik elő. 

 
A helyi önkormányzatok kiadásai főbb csoportonként 

 

2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszám

2011. évi 
irányszám/ 
2010. évi 

irányszám 

2010. évi 
irányszám 

2011. évi 
irányszámKiadások 

milliárd forintban változás  
%-ban megoszlás %-ban 

Folyó (működési) kiadások összesen 2 614,7 2 574,5 98,5 74,8 76,7
     Ebből:       
         Személyi juttatások 1 042,4 1 034,8 99,3 29,8 30,9

Társadalombiztosítási és munkaadói  
Járulék, egészségügyi hozzájárulás 269,3 265,1 98,5 7,7  7,9

         Dologi kiadások 991,6 996,2 100,7 28,4 29,6
Működési célú pénzeszköz átadás 117,6 115,9 98,6 3,4 3,5
Társadalom és szociálpolitikai 
juttatások 193,8 162,5 83,8 5,5 4,8

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 631,9 653,8 103,5 18,1 19,5
Hitel és értékpapír műveletek nélküli 
kiadások összesen 3 246,6 3 228,3 99,4 92,9 96,2
Hitel és értékpapír műveletek kiadásai 249,0 126,0 50,6 7,1 3,8
Tárgyévi kiadások összesen 3 495,6 3 354,3 96,0 100,0 100,0
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A folyó (működési) kiadások az önkormányzati összes kiadások közel 70%-át adják. Ezen 
belül a személyi juttatások és járulékaik összege a legmagasabb (38,8%).  
 
A felhalmozási és tőke jellegű kiadások – a növekvő uniós források felhasználása miatt – több 
mint 103,5 milliárd forinttal növekednek, s így 2011-ben a tárgyévi kiadásokon belüli 
részarányuk is 1,4%ponttal magasabb (19,5%). 
 
A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tárgyévi kiadásokon belüli részaránya 0,7%ponttal 
csökken. Ennek oka technikai jellegű: a közfoglalkoztatásra a Munkaerőpiaci Alaptól 
pályázat formájában elnyert forrást kiadási oldalon a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
helyett a személyi juttatások és járulékai tartalmazzák.  
 
Budapest, 2010. november ... 
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