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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, T/7655. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz – a Házszabály 94. '-ában, 102. § (1) bekezdésében (121 . '
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően –

módosító javaslato t

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat 28. §-át a következő (3) bekezdéssel javasolom kiegészíteni :

„Q3)	 Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15 . napfáin – az utolsó
negyedévben december 20-áig – a XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 18 . Köznevelés i
feladatellátás	 és irányítás intézményei cím kiadási és támogatási	 előirányzatát megemelia
XLII. Költségvetés közvetlen	 bevételei	 és	 kiadásai	 fejezet	 5 . Költségvetési	 befizetések	 cím
3 . Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezet t
befizetések összegével .”

2) A törvényjavaslat 29. ' (1) bekezdésének a következő módosítását javasolom:

„(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok [és társulásaik], valamint a települési és területi
nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerin t
nyújtandó támogatások jogcímeit és el ő irányzatait a 2 . melléklet szerint állapítja meg . ”

3) A törvényjavaslat 34. § (2)-(3) bekezdéseinek alábbi módosítását javasolom :

„(2) A 2. melléklet I. 1-2 . pontja, II. 1-3. pontja, III . 2-4. pontja, IV. 1-2. pontja és a 3 . melléklet 6 . és
15 . pontja alapján számított el ő irányzatok folyósítása az Aht. 83 . § (1) bekezdésében foglaltak szerint
nettó finanszírozás keretében történik .

(3) A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény (a továbbiakban :
Gyvt .) szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megel ő legezése esetében a
települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követ ően, az őt megillető összeget január
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hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel . A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján
[létalapként] nyújtott, a 2. melléklet III . 1 . pontjának a)-e) alpontjaiban szereplő ellátások esetében :

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megel őző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a januá r
hónapban járó el ő leg folyósítása — külön jogszabályban meghatározott módon — igénylés nélkü l
történik;

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy els ő
alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban
meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel . "

4) A törvényjavaslat 34. §-ának a következ ő bekezdésekkel való kiegészítését javasolom :

„(4) A helyi önkormányzatokért felel ős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztü l
2013 . január 1-jéig a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszia
helyi önkormányzatokat, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és többcél ú
kistérségi társulásokat a 2. melléklet ala.'án — a IL1 III.1 III . 4. a ontok szerinti támo atások
kivételével — megillető támogatások összegét .

(5) Az államháztartásról szóló iogszabályokban foglaltaktól eltér ően a 2. melléklet II . 1 . és III . 4 . pontj a
szerinti támogatások — 2 . mellékletre vonatkozó kiegészít ő szabályok szerinti — évközi módosítása sorá n
kamatfizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha az önkormányzat által az eredetile g
szolgáltatott adatokból kalkulált támogatás legalább 10%-kal meghaladja az őt ténylegesen megillető
összeget.

(6) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 74. -ában foglaltaknak
megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, a hozzájárulás összege az
XLII. A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei	 fejezet 5 . Költségvetési befizetések cím
3 . Köznevelési	 intézmények	 működtetésével	 kapcsolatos	 önkormányzati	 befizetések	 alcím
elő irányzatának bevételét növeli .

(7) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget ne m
igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesrő l visszatérő és tartó s
munkanélkülisé _ után elhel ezkedő munkavállalók fo lalkoztatásához ka csolódó 2013 . évi szociáli s
hozzájárulási adó változásból ered ő kiadási megtakarításait a XLII . A költségvetés közvetlen kiadásai és
bevételei fejezet 5 . Költségvetési befizetések cím 2 . Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő
befizetések alcím 2 . Hel i önkormán zati költsé• etési szervek 'o•címcsosort el őirán zata avára kel l
befizetni és elszámolni .

(8) A Kincstár a (6)-(7) bekezdésekben foglalt előirányzat-módosulással érintett önkormányzato k
számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat megillet ő támogatások, hozzájárulások havi összegébő l
a nettó finanszírozás során havonta levonja
a a 6 bekezdés szerinti esetben az önkormán zatot terhel ő össze i időarán os részét
b) a(7)bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján az önkormányzatnál jelentkező
kiadási megtakarítás összegét.

9 Ha a hel i önkormán zatot a 2 bekezdés ala s án a nettó fmanszírozás keretében me illető adott havi
források a (6)-(7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, az önkormányzat a z
első félévben felhalmozott hátralékot 2013 . július 31-éig, a második félévben felhalmozott hátralékot
2013. december 15-éig köteles megfizetni . Amennyiben az önkormányzat e kötelezettségét nem teljesíti ,
a Kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetési számlájával szemben . ”

S) A törvényjavaslat 71 . § (2) bekezdés i) pontját a következők szerint javasolom módosítani :

i) a kultúráért felelős miniszter, hogy — az államháztartásért felel ős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével [véleményének kikérésével] — a 2. mellékle t
IV. 1 . pontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,"
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6) A törvényjavaslat 71 . ' (2) bekezdés k) pontjának a következő módosítását javasolom:

„k) [a szociális ügyekért felel ős miniszter, hogy — az államháztartásért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével — a 2. melléklet III . 4 . pontja
szerinti támogatás,] az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felel ős miniszter ,
hogy — az államháztartásért felel ős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
egyetértésével — a 3 . melléklet 16. pontja szerinti támogatás ”

7) A törvényjavaslatot a

	

sS'-t követőn az alábbi új címmel, és új 73 . '-sal javasolom kiegészíteni:

„ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

73.ő
(1) A települési önkormányzatoktól és intézményeikt ől a járási kormányhivatalok, a köznevelés i
intézményfenntartó központ, vagy egyéb állami intézményfenntartó szerv állományába átkerül ő
köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012 . december havi, 2013 . januárban esedékes
illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésének kötelezettsége a z
átvevő fenntartót terheli.
(2) A települési önkormányzatoktól és intézményeiktől a járási kormányhivatalok, a köznevelés i
intézményfenntartó központ, vagy egyéb állami 	 intézményfenntartó 	 szerv állományába átvett
köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére — a 2012. évi kompenzációjáról szóló
371/2011 . (XII . 31 .) Korm.	 rendeletben	 foglaltak	 alapján — a 2012 . december hónapra járó ,
2013 . januárban kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot már nem illeti meg .
(3) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 . évi CVII. törvény alapján
korábban létrehozott többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatok után a 2 . melléklet II., III . 3 . és
III . 4. pontjai szerinti támogatásokat 2013 . június 30-áig igénybe veheti, a 2 . mellékletre vonatkoz ó
kiegészítő szabályokban foglaltak szerint .”

8) A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés szerinti —
módosítását javasolom:
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása

1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [112 788,6] + 4 749,0 117 537, 6

3
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólét i
feladatainak támogatása [241 655,9 15 293,0 226 362, 9

2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosítot t
el ő irányzatok [37 129,8] + 10 544,0 47 673 . 8

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA I

5 Költségvetési befizetések

2

2

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

Helyi önkormányzati költségvetési szervek [11 600,0] – 100,0 11 500,0

3 Köznevelési intézmények m űködtetésével kapcsolatos
+ 100.0 1000önkormányzati befizetések

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részel~rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel; továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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9) A törvényjavaslat 2. mellékletének az alábbi módosítását javasolom :

/2. melléklet a 2012. évi. . . . törvényhez/

„A helyi önkormányzatok általánosműködésének és ágazati feladataina k
támogatása

I. A [helyi önkormányzatok működésének általános támogatása] HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[107 897,3] 112 646,3 millió forint

[A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13 . §-ában
meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel ,
településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és
helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással,
vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval,
gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek
biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi
közösségi kőzlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolato s
feladatok ellátásához .

A támogatás a településkategóriánként — a nettó működési kiadásokra figyelemmel —
számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt
bevétel különbségén alapszik.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település
lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az
önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi
gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti .

Az elvárt helyi adó a 2011 . évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-
kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011 . évi bevétel felét
együttesen jelenti. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező
települési önkormányzat a 2012 . I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatot t
adatot a 2011 . évi iparűzési adóalap összegérő l. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzés i
adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt
iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerint i
kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja — a
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú település i
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával — számított átlagának 1%-
ával. ]

a) Önkormányzati hivatal m űködésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 4 580 000 forint/fő

5



A köz . outi költsé etés támo atást biztosít az önkormán zaci hivatal m űködési
kiadásaihoz a következők szerint :

aa) 2013 . év első négy hónapfára időarányos támogatás (a továbbiakban : átmenet i
támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy — a z
államháztartásról	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	 kormányrendelet	 (a
továbbiakban: Ávr.) alapján 2012 . július 31-éig megvalósított, normatív hozzájárulás ,
támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján — az önkormányzati hivata l
működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott,

ab) 2013 . május 1-jétő l nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot
annak figyelembevételével, ahogy 2013 . május 1-jén az önkormányzati hivatali
feladatokról gondoskodik.

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert
átlagos költségei figyelembevételével illetimegaz önálló polgármesteri hivatallal
rendelkező önkormányzatot, vagy

— azaa) alpont szerinti esetben a köjegyzőség hivatala,
— az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivatal

székhely települését .

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) x (d - ckkét tizedes jegyre kerekítv e

ahol :

SZAL = számított alaplétszám ,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntart ó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kella
számításkor figyelembe venni,

a = az elismert hivatali létszám a Kie .észítő szabál ok 1 . ba al .onta ala án a tele .ülés
tí .usa szerint az adott lakossá szám-kate _ária alsó határa

b = az elismert hivatali létszám a Kie • észítő szabál ok 1 . ba al .onta alas'án a telesülé s
típusa szerint az adott lakosságszám-kategória fels ő határa,

c = az elismert hivatali létszám a Kie ! észít ő szabál ok 1 . ba al sont a ala án a teles ülés
típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel ői létszám
minimuma,

d = az elismert hivatali létszám a Kie gészítő szabál ok 1 . ba al pont a alas'án a teleülé s
típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel ői létszám
maximuma .

A körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekció s
tén ezők

	

elembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

EHL = SZAL x (1 + Ka + Kb + Kc)ikét tizedes jegyre kerekítve

ahol :
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EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = a Kiegészítő szabályok 1 . bbajalpontia szerinti korrekciós tényező,

Kb = a Kiegészítő szabályok 1 . bbb) alpontia szerinti korrekciós tényez ő ,

Kc = a Kiegészítő szabályok 1 . bbc) alpontia szerinti korrekciós tényező .

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alább i
fogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 11 794 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 	 2011 . december 31-ei állapotnak
megfelelő adatokat kell figyelembe venni .

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történ ő közvilágítás
biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján

a 8414021 Közvilágítás alaptevékenység ,
a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, é s
a 8414025 Közvilágítás támogatási célú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével .

Az	 önkormányzatot	 alaptámogatás	 illeti	 meg,	 melynek	 összege	 az	 adott
településkategóriába tartozó legkisebb nettó m űködési kiadás 80%-a, de legaláb b
20 000 forint .

Emellett	 a	 feladathoz	 kapcsolódó	 számított	 támogatás	 meghatározása
településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nett ó
működési kiadásokra fii elemmel – számított átlagos a teleülésen kiépített
kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültség ű hálózat egy
kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy
kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tized e
figyelmen kívül hagyásra kerül .

A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fent i
szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át.

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központ i
Statisztikai Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelel ően elkészített Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell fyelembe venni azzal, ho gy Buda est
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Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültség ű hálózat hossza
megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével .

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján

a 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés alaptevékenység,
a 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás kihasználása ,
a 9603024 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység ,
a 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés támogatási célú szakfeladatok .,
a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység ,
a 9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, é s
a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása támogatási cél ú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével .

Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fentiek
szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám,a
támogatás	 meghatározása	 a	 településkategóriánként	 —	 a	 fentiek	 szerinti
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel — számítot t
átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szin t

elembevételével történik . A tele .üléskate•óriánkénti átlagos a teleülésen lévő
köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyab b
és	 legmagasabb	 egy	 négyzetméterre	 jutó	 értékkel	 rendelkező 	 települési
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül .

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatj a
meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának
110%-át.

Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fenti
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de
köztemetővel rendelkeznek, a köztemető nagysága alapján 43 forint/m2 fajlagos
támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint .

A	 településen	 lévő 	 köztemető 	 nagyságát a Központi 	 Statisztikai	 Hivatal
2011 . december 31-ei állapotnak megfelelően	 elkészített Országos Statisztika i
Adatgyűjtési	 Program	 1616 „Jelentés	 az önkormányzatok tulajdonában lév ő
ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 . sorok” adatai alapján kell figyelembe venni .

bd) Közutak fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolato s
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján

a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység ,
a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitá s
kihasználása.,
a 5221104 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozási
tevékenység,
a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási cél ú
szakfeladatok,
a 5221301 Parkoló • arázs üzemeltetése fenntartása ala tevéken sé
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a 5221302 Parkoló • arázs üzemeltetése fenntartása szabad ka .acitás
kihasználása 1

- a 5221304 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység i
és

– a 5221305 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási cél ú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével .

Azon önkormán zatok esetében amel eknek a 2011 . évi beszámoló ala .'án a fentiek
szerinti szakfeladatokhoz ka . csolódó nettó működési kiadása ozitív szám a
támogatás meghatározása településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz
kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen
lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik .

A településkategóriánkénti átlagos, a településen lév ő belterületi út egy kilométerére
jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerr e
jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül
hagyásra kerül .

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatj a
meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának
110%-át .

Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011 . évi	 beszámoló alapján a fenti
szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m űködési kiadása nem pozitív szám, de belterületi
úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 105 100 forint/km fajlagos támogatás illet i
meg, amelynek összege legalább 100 000 forint .

A	 településen	 lévő 	 belterületi	 út	 hosszát a Központi	 Statisztikai	 Hivatal
2011 . december 31-ei állapotnak megfelel ően elkészített Országos	 Statisztikai
Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelemb e
venni .

c) Beszámítás összege

Az 1 . a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti egvüttes összegét
csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele . Az elvárt bevétel a 2011 . évi iparűzési adóalap
0,5%-átjelenti . A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1 . a)-
b) jogcímeken megillető támogatás összegét .

A 2011 . július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat
a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011 . év i
iparűzési adóalap összegérő l . A 2011 . július 1-jén hatályos ipar űzési adórendelettel nem
rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adó
megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartoz ó
települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja – a le alacsonyabb és
legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tized e
figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával .

Az elvárt bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok között a 8/2012 . (II . 10.) Főv. Kgy. rendelet szerint kerül megosztásra.

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 2 700 forint/fő ,
de településenként legalább 3 000 000 forint .



A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a

	

Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól 	 szóló	 2011 . évi CLXXXIX. törvény	 (a
továbbiakban : Möty. 13 . &-ában meghatározott egyes – az 1 a)b) alpontokban nem
nevesített – feladatok ellátására . Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen
1 000 millió forint támogatásra jogosult .

2. Megyei önkormányzatok működésének támogatás a

	

ELŐIRÁNYZAT :

	

4 891,3 millió forint[*]

Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó m űködési kiadások
támogatását szolgálja.

millió orf

Megyei önkormányzatok Működési
támogatás

Baranya Megyei Önkormányzat 247,0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4
Békés Megyei Önkormányzat 239,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 318, 1
Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4
Fejér Megyei Önkormányzat 255,4
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0
Heves Megyei Önkormányzat 226,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6
Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2
Pest Megyei Önkormányzat 452, 1
Somogy Megyei Önkormányzat 229,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8
Tolna Megyei Önkormányzat 208,3
Vas Megyei Önkormányzat 214,6
Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6
Zala Megyei Önkormányzat 221,8
Összesen 4 891,3

II. A [települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ]
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINA K
TÁMOGATÁS A

1 . Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

103 883,6 millió forint

[* A 2012. évi megyei tartalék felosztása következtében az előirányzat összege változhat]
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A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési
önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékke l
számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott,a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban : Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a nemzeti köznevelésr ől szóló
2011 . évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv .) nevelés szervezési paraméterei szerin t
számított pedagóguslétszám után illeti meg . Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az
anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótó l
eltérő településen vannak.A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szól ó
1992. évi XXXIII . törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Köznev. tv ., valamint a Kjt.
végrehajtásá[ról]t a köz[oktatási]nevelési intézményekben szabályozó [tárgyú
138/1992. (X. 8 .) K]korm[.]ány[ ]rendelet [(a továbbiakban :
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet)], továbbá egyéb, a kereseteket meghatároz ó
jogszabályok szerinti kötelez ő kereset elemeinek kötelez ő szintű mértéke alapján kell
[meghatározni]számítani .

A támogatás számítása a következ ő :

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a
sajátos nevelési igény ű gyermekeket is)

a 2012/2013 . és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó
létszám adatai alapján, tovább á
akik 2013. december 31-éig, vagy — a Köznev . tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt
feltételek megléte esetén — a felvételüktő l számított hat hónapon belül a harmadi k
életévüket betöltik és a 2013/2014 . nevelési évben legkésőbb december 31-éi g
első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014 . nevelési évben
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe .

Nem igényelhető a 2013/2014. nevelési évre támogatás azon gyermekek után, akik a
hetedik életévüket 2013 . augusztus 31-éig betöltik .

A gyermekek létszáma meghatározásának részletes eljárásrendjét a Kiegészít ő szabályok
2. pontja rögzíti .

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venn i
azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2013 . december 31-éig betöltő gyermekeket
is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda -
bölcsőde intézmény keretei között a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
[11/1994 . (VI. 8 .) MKM] rendeletben [(a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet) 39/M . §-ában] meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyerme k
2013 . szeptember He és december 31-e között igénybe veszi az ellátást . 2013 . szeptember
1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2012/2013 . nevelési évben
bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcs ődei ellátást igénybevev ő
gyermeket, aki 2013 . december 31-éig betölti harmadik életévét.

b) Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
számított keresetének meghatározás a

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) havonta a Központosított Illetmény-
számfejtési Rendszer keretében megállapítja [feladatellátó helyenként] a települési
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önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az
óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segítők egész hónapra teljes
munkaidő [s]re átszámított, egész számra felfelé kerekített [valós] tényleges létszámát (a
továbbiakban: Pv), és [valós] tényleges keresetét,	 valamint az ehhez kapcsolódó, 27%
mértékkel számított szociális hozzájárulási adót . Majd meghatározza a Pv-hez kapcsolódó ,
a Kjt., valamint a [138/1992. (X. 8.)]Kjt .	 végrehajtását a köznevelési intézményekben
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályo k
szerinti kötelező illetményelemek kötelező szintjén a számított keresetét és az ehhez
kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban : Ksz) .

[A központosított illetményszámfejtést nem igénylő fenntartó az érintett
munkavállalók létszámáról és valós keresetéről illetményelemenként havonta
szolgáltat adatot a kincstár részére. ]

c) Á számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevel ő munkáját közvetlenül
segítői létszám meghatározása

Psz=(L/Cs)xFeh+V±S 1

[A] ahol :

Psz = adott nevelési évekre számított – az adott nevelési év [minden hónapjában]
Kiegészítő szabályok 2 . pontja szerinti hónapjaibanviszonyítási alapul szolgáló –
óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segít ők együttes
létszáma, egész számra felfelé kerekítve ,

L = adott nevelési évekre szervezett csoport(ok)ban 	 az összes gyermeklétszám[a] ,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok
3 . pontja szerintmeghatározott csoport átlaglétszám ,

[S = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, a Közokt. tv. és
a Köznev. tv. vonatkozó mellékletei szerint, ]

Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), aza z

– a Közokt. tv.-ben, illetve a Köznev . tv.-ben az átlagos csoportlétszámra
meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcs ődei gondozási), nevelési
foglalkoztatási időkeret (órában), és

– a Közokt. tv.-ben, illetve a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus het i
kötelező óraszám,	 illetve kötött munkaidő

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelez ő
heti óraszáma,	 illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást)[.] ,

V	 = vezető i órakedvezmény)

S = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, a Közokt . tv .
1. számú melléklet Első része, illetve a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

[A fenti számítás nevelési évenként végzend ő el, 8/12-ed súllyal a Közokt . tv., és 4/12-
ed súllyal a Köznev . tv. nevelés szervezés paraméterei szerint a Kiegészít ő szabályok
2. pontjában foglaltak alapján .]

d) A támogatás havi összeg[étJe (a továbbiakban : T) [a Kincstári az alábbiak szerint kerül
meghatározásrajza meg":

[– ha Psz Pv, akkor ]T = Ksz * Psz/Pv (ahol a Psz/Pv hányadost két tizedesre kerekítv e
kell figyelembe venni)
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[— ha Psz > Pv, akkor T = Ksz]

2. Óvodaműködtetési támogatás

ELŐIRÁNYZAT:

	

17 000,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 54 000 forint/fő /év

A kötött felhasználású támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa fenntartot t
óvodában nevelt — a 2012/2013 . nevelési évi, nyitó (október 1-iei) tényleges közoktatás i
statisztikai, és a 2013/2014. nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztika i
— tényleges gyermeklétszám után, a nemaközvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez,az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelése k
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamato s
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz [kapcsolódik] .

3. Ingyenes és kedvezményes gyermek[Óvodai, iskolai ]étkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

FAJLAGOS ÖSSZEG :

[29 509,9] 29 764,4 millió forint

68 000 forint/fő /év

a Bölcsődében és a o atékos személ ek na' #alj intézmén ében elhel ezett ermekekss
étkeztetésének támogatása

A kötött felhasználású támo atás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz atásról
szóló 1997 . évi XXXI . törvény (a továbbiakbanGyvt alapján szervezett a települési
önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcs ődében ellátott azon gyermekek
után vehető igénybe, akik a Gyvt. 151 . § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei
étkeztetésben részesülnek.

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a
Gyvt. 151 . § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt ,
vagy ingyenes étkeztetést biztosít .

Az ellátottak számának — a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett
gyermekek ellátása kivételével — meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel .

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén a z
ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján
naponta összesített ellátottak száma — a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével — osztva 251-gyel . Nem vehetők
figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

A támogatás igénylése során a Kiegészít ő szabályok 5-12 . pontfaiban foglaltakat kell
alkalmazni .

b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás a

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatás i
területén lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban
részt vevő — 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014 . tanévi nyitó köznevelés i
statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető — [azon gyermekek, tanulók után, akik
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számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-o s
normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszere s
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általáno s
iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.] a Gyvt . 151 .$
(5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1 -
8. évfolyamos általános	 iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést
biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmén y
biztosított .

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás . Ugyanazon
gyermek, tanuló csak egy intézménynél vehet ő figyelembe .

III. A [települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina k
támogatása]TELEPÜLÉSI 	 ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉT I
FELADATAINAK TÁMOGATÁS A

1. [Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása] Egyes	 jövedelempótló
támogatások kiegészítés e

ELŐIRÁNYZAT:

	

117 760,3 millió forint

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres
szociális segélyre, a Szoctv . 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási
támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv . 55/A. alapján adósságcsökkentési
támogatásra, valamint az Szoctv . 55/A. § (3) bekezdése szerinti el őrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra
kifizetett összegek 80%-ának,

c) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv . 32/B . §-a alapján 2012. december hónapra
járó, 2013 . januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának ,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv . 41 . § (1) bekezdésében és a 43/A . §
(1) bekezdése alapján 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő ápolási díj
75%-ának,

e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló
156/2005 . (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számár a
kifizetett összeg ,

f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának

központi költségvetésbő l való igénylésére szolgál .

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatá s
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik .

Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a
korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajog i
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helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21 .) Korm. rendelet alapján a személyes
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára .

Az elő irányzatból a Tokaj-hegyalján 2005 . év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék
miatt keletkezett károk enyhítésérő l, valamint a Mátra északi térségében 2005 . év április 18-a
és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló
88/2005 . (V. 5 .) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005 . (V. 21 .) Korm. rendelet
alapján, a Tokaj-hegyalján 2005 . év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005 . év
április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségü csapadék miatt keletkezett káro k
enyhítésérő l szóló 1050/2005 . (V. 21 .) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli
időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett — és a magánszemélyek számára
kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott — hitel kamatterhének 100%-át
visszaigényelhetik.

2 . Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokho z

ELŐIRÁNYZAT:

	

39 088,1 millió forint

Az előirányzat az 1 . pont szerinti [létalapként nyújtott] ellátások önrészéhez, az
önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez [- és krízissegélyezéshez], a
közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásána k
települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá .

A hozzájárulás

— 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1 . a) és b) alpontokban
szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában,

— 20%-a a lakosságszám arányában

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos össze g
nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot .

3. Egyes[S]szociális és gyermekjóléti [alapellátások] feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[63 877,4] 48 329,9 millió forint

[Az elő irányzat a Szoctv . és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csoma g
támogatását szolgálja .]

a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladata i

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv .-ben, valamint a Gyvt.-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartoz ó
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 	 szolgalat,	 a	 44. §-ában meghatározott	 ház i
gyermekfelügyelet, valamint a 44/A . §-óban nevesített alternatív napközbeni
ellátás .

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint .

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG :	 250forint/fő
A támogatás a 2 000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti me g
a tele sülés lakossá.száma szerint szol áltatásomként .
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A 2 000 főnél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekióléti szolgáltatás t
működési engedéllyel végz ő települési önkormányzatot az ab) alpont szerint i
támogatás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor
e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti támogatás 50%-a, valamint aze
iogcímű támogatás jár. Mindkét	 szolgáltatást működtető 2 000 főnél	 kisebb
lakosságszámú önkormányzat az ab) alpont szerinti támogatás mellett nem jogosult az
e jogcímű támogatásra.

ab) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m űködtető
települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a
70 000 főt . A támogatás s (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L alapján
illeti meg a következő képlet szerint :

T = (L/5 000) x 3 950 000 forint

ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető ,
70 001 — 110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat iogosult . A támogatás
(T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következ ő
képlet szerint:

T = (L/7 000) x 3 950 000 forint

ad) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m űködtető .,
110 000 főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat iogosult . A támogatás
(T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) ala ián illeti meg a következő
képlet szerint :

T = (L/8 000) x 3 950 000 forint

ae) FAJLAGOS ÖSSZEG :	 300 forint/fő

A támogatás az aa)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhet ő a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás — a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő —
társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában rész t
vevő települések lakosságszáma alapján_

Ha az önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyi k
szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz ka . csolódóan az adott támo _ atás 50%- a
jár .

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 2 099 400 forint/központ

A támogatás	 a	 Gyvt .	 40 .	 (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik.

A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 fő lakosságszámú
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok
száma szerint illeti meg.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 55 360 forint/fő
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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 me . Ezen a jo címen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők
után is .

A támogatás nem vehet ő igénybe a II . 3 . 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 vehető figyelembe .

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%- a
igényelhető .

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

125 000 forint/fő
A támo atásra az a teleülési önkormán zat jogosult, amely a házi segítségnyújtásta
Szoctv .	 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti .

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott
személyek száma szerint illeti meg . A támo atás legfeljebb egymást követő 60 na ig
igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociáli s
gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma ,
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján napont a
összesített ellátottak száma osztva 251-gyel . Egy ellátott naponta csak egyszer vehető
figyelembe .

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető .

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 1 996 550 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv . 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelel ően tartja fenn.

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illet i
meg.

fiIdőskorúak nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 115 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
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időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg .

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott nagyra csak a támogatá s
40%-át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma ,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján
naponta összesített	 ellátottak száma – a heti	 6,	 illetve	 heti 7 napon nyújtott
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Nem vehetők
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak
me _ felelő – társulás ondoskodik ú az ellátottak után a fala os össze_ 150%- a•
igényelhető .

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG:	 570 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerin t
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn .
A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy
az ellátásban részesül ő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociáli s
Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadot t
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképe t
megállapító szakvéleményével .

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40% -
át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma.
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Nemvehetők figyelembea
kizárólag étkezésben részesülők .

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a
Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak utána
fajlagos összeg 110%-a igényelhet ő .

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 330 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F. §-a
alapian és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel ően pszichiátriai é s
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn .

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i
fo lalkoztatási támo ' atást fol ósítanak a fenntartó az adott na. ra csak e tamo atás 40%-
át igényelheti .
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Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma ,
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplóia alapfán naponta
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma —a
heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul
vételével —osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a nappali mele edőt igénybe
vevők kivételével — a kizárólag étkezésben részesül ők és a 30 napnál folyamatosan
hosszabb ideig távolmaradók .

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybete eg k nappali intézményi ellátásáról — a
Kiegészítő szabályoknak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a
fajlagos összeg 120%-a igényelhető .

)Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 206 100 forint/fő
A támogatást azok a telepési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn .

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott
után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i
fo lalkoztatási támo atást fol ósítanak a fenntartó az adott na ra csak e támo atás 40% -
át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma ,
elszámolásnál a napi átlagos létszám vagyis a (külön jogszabálybann meghatározott
eseménynapló alapján összesített) éves létszám elosztva 251-gyel . A napi átlagos létszám
nem haladhatja meg a működési engedélyben szerepl ő férőhelyszám 150%-át .

Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról — a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%- a
igényelhető .

j) Gyermekek napközbeni ellátása

ja) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 494 100 forint/fő
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
(napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe .

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét i s
üzemeltet, akkor az ellátásban részesül ő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehe t
számításba venni .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel
elszámoláskor a bölcsődék havi jelentő lapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban
részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztv a
251-gyel .

Családi napközi ellátás és gyermekfelügyele t

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 268 200 forint/fő
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A támogatás a Gyvt . 43 . §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartot t
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éve s
korig . Ez a támogatás j ényelhető a Gyvt 43/A &-a alapján szervezett a tele ülési
önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt. -
ben meghatározott életkorú gyermekek után is .

A támogatá s 50%-át veheti igényb e a fenntartó ha a napi nyitvatartási idő összessé ében
nem éri el a heti 20 órát .

A támogatás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is .

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel ,
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő
gyermekek száma alapján összesített évesondozási napok száma osztva 251-g .el

jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:	 600 forint/fő

A támogatás a ja) és jb) alpontok szerinti támogatás kiegészítéseként igényelhető a
bölcsődei ellátás és/vagy családi napközi ellátás és -gvermekfelügyelet – Kiegészítő
szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén. A támogatása
feladat ellátásában részt vev ő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak
száma alapján igényelhet ő . Egy település 0-17 korcsoportba tartozó lakosai csak
egyszer vehetők figyelembe .

Is)Hajléktalanok átmeneti intézménye i

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalano k
részére . A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a
ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbáa
hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján
illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz .

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb ő l kikerülő
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez .

A férőhelyek számának meghatározása : tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre
álló férőhelyek éves becsültössze osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállá s
esetében a gondozási napokon ténslegesen betöltött férőhelyek éjjeli menedékhely
esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel .

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészít ő szabályoknak
megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető .

1)Gyermekek átmeneti intézménye i

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 635 650forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt .-ben
szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmény t
tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül ői jogviszonyt
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létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szül ői tevékenység folytatásár a
működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülő i, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes
szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII . 18 .) Korm. rendelet szerinti
önálló helyettes szülő i ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján .

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz
kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító
intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szül ő .

A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők
otthontalanságának megszüntetéséhez .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak éve s
becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozás i
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztv a
365-tel .

Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról — a Kiegészít ő szabályoknak
megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető .

4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott
szociális szakosított[szak]ellátási feladatok [feladatainak] támogatás a

[ELŐIRÁNYZAT :

	

20 930,1 millió forint]

A[z elő irányzat a] települési önkormányzatokat támogatás illeti meg a feladatkörükbe tartoz ó
— a Szoctv. szabályainak megfelelően működtetett — időskorúakátmeneti és tartós,	 valaminta
hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik fenntartásához .

a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatás a

ELŐIRÁNYZAT :	 16 800,0 millió forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az id őskorúak átmeneti é s
tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményei t
fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezető,
és a segítő — ápoló, Qondozó, szociális mentálhiniénés — munkatársak béréhez, valamint a z
ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez .

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészít ő szabályok 5 . pontja szerint
számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg. A támogatás összegét a Kjt ., valaminta
Kjt . szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb,
a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek kötelező
szintű mértéke alapján kell számítani .

A támogatás számítása a következ ő :

aa) Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújt ó
szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzatok az Ávr . szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a
Kiegészítő szabályok 15. pontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amely
nem lehet több a működési en_ edél ben szerelő létszám 100 %-nál .

ab) Az intézményvezető, és a segítőmunkatárs számított keresetének meghatározás a
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A Kincstár havonta a Központosított Illetmény-számfestési Rendszer keretébe n
megállapítja a települési önkormányzati fenntartónál az intézményvezető , és a segítő
munkatársak egész hónapra teljes munkaidőre átszámított, egész számra felfelé
kerekített tényleges létszámát (a továbbiakban : Gv), és tényleges keresetét, valamint az
ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót . Maj d
meghatározza a Gv-hez kapcsolódó, a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő
végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó
jogszabályok szerinti kötelező illetményelemek kötelező szintjén a számított keresetét
és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót ( a
továbbiakban: Fsz) .

ac) A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszám meghatározása

Gsz = L/5 + Iv

ahol :

Gsz = adott évre számított — az adott év minden hónapjában viszonyítási alapu l
szolgáló — intézményvezető és a segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra
felfelé kerekítve ,

L = adott évre elismert összes ellátotti létszám ,

Iv = a kötelezően foglalkoztatott intézményvezet ő száma a Kiegészítő szabályok
14 . pontja szerint.

ad) A támogatás havi összege (a továbbiakban: T) az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:

T = Fsz x Gsz/Gv

ahol : a Gsz/Gv hányadost két tizedesre kerekítve kell figyelembe venni .

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

ELŐIRÁNYZAT :	 4 130J millió forint

A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a település i

feladatellátásban	 dolgozók	 béréhez,	 szakmai	 dologi	 kiadásokhoz,	 valamint	 a
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos m űködtetéséhez
szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével .

A támogatás	 összege (a továbbiakban : T) — ellenőrzött	 helyi	 önkormányzati
adatszolgáltatás alapján — legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet :

T=Ösz—Szt— B

ahol :

Ösz = éves összes várható szolgáltatási önköltség,

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege ,

B = éves összes szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éve s
személyi juttatása és az ehhez tartcr ó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási
adó .

önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint
hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben a nem a közvetlen szakmai
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Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjé t
a Kiegészítő szabályok 15 . pontja, tartalmát az államháztartásért felel ős miniszter által —a
szociális ügyekért felel ős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felel ős miniszterrel
közösen — kiadott tájékoztató rögzíti .

Az intézmény-üzemeltetési támogatás összegér ő l — az önkormányzati adatszolgáltatá s
alapján — a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felel ős miniszter ésa
helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntenek .

A III . pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokr a
használhatók fel, [azzal,] a következők mellett:

— [hogy] a települési önkormányzat a 2. pont szerinti támogatást részben a 3 . és
4. pontok szerinti ellátások finanszírozására is felhasználhatja ,

- a 3 . a)-1) alpontok között,valamint a 3. és 4. pontok szerinti feladatok közöt t
átcsoportosíthat.

IV. A [települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása]TELEPÜLÉS I
ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁS A

1 . Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

17 613,7 millió forint

Az elő irányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilváno s
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés
támogatására .

ajegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támagatása

ELŐIRÁNYZAT: 2 400,0 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Váro s
Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartására az alábbiak
szerint :

millió forint

Fenntartó önkormányzat
Megyei hatókörű

Támogatás
varr

	

múzeum

Békéscsaba Munkácsy Mihály Múzeum 97,9

Debrecen Déri Múzeum 116,3
Eger Dobó István Vármúzeum 170 8

Győr Xantus János Múzeum 87 8
Kaposvár Rippl-Rónai Múzeum 110 8

Kecskemét Katona József Múzeum 102 9

Miskolc Herman Ottó Múzeum 150,2

Nyíregyháza Jósa András Múzeum 128 5

Pécs Janus Pannonius Múzeum 182 8

Salgótarján Nógrádi Történeti Múzeum 98 2

Szeged Móra Ferenc Múzeum 138,5

Székesfehérvár Szent István Király Múzeum 187,2
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Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum 129,3
Szentendre Ferenczy Múzeum 141,0
Szolnok Damjanich János Múzeum 113 4
Szombathely Savaria Múzeum 137,8
Tatabánya Tatabányai Múzeum 96 0
Veszprém Laczkó Dezs ő Megyei Múzeum 109,5
Zalaegerszeg Göcseji Múzeum 101, 1

Összesen : 2 4000

b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :	 2 851,5 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Váro s
Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű könyvtárak fenntartására az alábbiak
szerint. (A megyei hatókörű könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jogú
város települési nyilvános könyvtári ellátását is .)

millió forint

Fenntartó önkormányzat Megyei és városi nyilvános könyvtár Támogatás

Békéscsaba Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 116, 1

Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei
233 8Könyvtár és a városi könyvtár

Eger Eger Bródy Sándor Megyei és Városi
132 .3Könyvtár

Győr Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és
162 0

a városi könyvtár

Kaposvár Takáts Gyula Megyei és Városi
100 8

Könyvtár

Kecskemét Katona József Megyei Könyvtár 245,9

Miskolc
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

191,2és a városi könyvtár

Nyíregyháza
Móricz Zsigmond Megyei és Városi

195 8Könyvtár

Pécs Csorba Győző Megyei - Városi
209 6

Könyvtár

Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár
94 1

és a városi könyvtár

Szeged
Somogyi Károly Városi és Megyei

203,5Könyvtár

Székesfehérvár Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
134 3

és a városi könyvtár

Szekszárd Illyés Gyula Könyvtár 109.2
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Szentendre Pest Megyei Könyvtár és a városi
105,3könyvtár

Szolnok JNSZ Megyei Verseghy Ferenc
129, 1Könyvtár és a városi könyvtár

Szombathely Berzsenyi Dániel Könyvtár 119,4

Tatabánya József Attila Megyei Könyvtár
125,5és a városi könyvtár

Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár
131,0és a városi könyvtár

Zalaegerszeg Deák Ferenc Megyei Könyvtár
112,6és a városi könyvtár

Összesen: 2 851,5

c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának
közművelődési támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

	

709,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 400 forint/fő

A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Onkormányzatát
lakosságszám alapján	 illeti	 meg a támogatás az Mötv ., valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 . évi
CXL. törvényben (a továbbiakban : Kult . tv .) meghatározott közművelődési feladatainak
ellátásához.

d) Települési önkormányzatok (a megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Váro s
Onkormányzata, 	 Budapest Főváros	 Önkormányzata és a fővárosi	 kerületek
önkormányzata kivételével) támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési
feladatokhoz

ELŐIRÁNYZAT:	 7 552,1 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv .-ben,
valamint a Kult . tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához .
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Váro s
Onkormányzata,	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata, 	 és	 a	 fővárosi	 kerületek
önkormányzatai nem részesülhetnek.

e) Települési önkormányzatok (megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Váro s
Onkormányzata,	 Budapest Főváros	 Önkormányzata,	 és	 a	 fővárosi	 kerületek
önkormányzata kivételével) múzeumi érdekeltségnövelő támogatása

ELŐIRÁNYZAT :	 1 045,5 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg ,
elsősorbanakorábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézménye k
fenntartásához .

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Váro s
Onkormányzata,	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata, 	 és	 a	 fővárosi	 kerületek
önkormányzata nem részesülhetnek .
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fi Budapest Főváros Onkormánvzatának múzeumi, 	 könyvtári és közművelődési
támogatása

ELŐIRÁNYZAT :	 677,8 millió forint

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a támogatás az Mötv .-ben, valaminta
Kult . tv.-ben meghatározott könyvtári, 	 múzeumi és közművelődési	 feladatainak
ellátásához .

g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közm űvelődési támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	677,8 millió forint

400 forint/fő
A fővárosi kerületek önkormán zatait lakossá gi szám ala .'án illeti me a támo atás az
Mötv.-ben, valamint Kult . tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.

h
-
) Megyei hatókörű könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő

támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

A támogatást a megyei hatókörű könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú váro s
és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 f őnél kisebb
lakosságszámú — könyvtári szolgáltató helyet működtető — településsel 2012 . december
31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint .A
lakosságszám kategóriák a következők:

— 1 000 fő lakosságszám alatti település .,

- 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település,
— 1 501-5 000 fő lakosságszám közötti település .

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok
19 . pontja tartalmazza .

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el őadó-művészeti
szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

11 853,0 millió forint

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatás i
szabályairól szóló 2008 . évi XCIX. törvény (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban:
Emtv.) 11 . és 12 . §-ában meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve
támogatott nemzeti vagy kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és
létesítménygazdálkodási célú működési támogatására szolgál	 az alábbiak szerint .

a) Színházművészeti szervezetek támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :	 10 573,1 millió forint

aa) Á nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT :	 3 048,8 millió forint

aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

aab) Á nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási
célú működési támogatása

1 700,0 millió forint
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ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT:	 7 049,6 millió forint

aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek m űvészeti támogatása

abb) A kiemelt min ősítésű színházművészeti szervezetek m űködési támogatása

ac) Pályázati úton támogatott, nem minősített szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT : 474,7 millió forint

E támogatást a kultúráért felelős miniszter ál ázati felhívása ala .'án a nem minősített
színházművészeti szervezetek igényelhetik .

Az elosztásról — az Emtv .-ben meghatározott eljárásrend szerint — a kultúráért felel ős
miniszter dönt.

b) Táncművészeti szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT:	 104,0 millió forint

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek m űvészeti támogatása

bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási cél ú
működési támogatása

bc) Á kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek m űvészeti támogatása

bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási cél ú
működési támogatása

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 1 175,9 millió forint

ca) Zenekarok támogatása

ELŐIRÁNYZAT : 1 046,6 millió forint

caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

cb) Énekkarok támogatása

ELŐIRÁNYZAT:	 129,3 millió forint

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatás a

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

A IV. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokr a
használhatók fel .

Kiegészítő szabályok:
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1 . a)A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012 . november 1 jei
állapotnak megfelelő , a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a
2012. január 1 jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait kell figyelembe venni .

b) AI.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 alább i
táblázat szerint kell figyelembe venni :

No .
Lakosságszám Elismert köztisztviselő i létszám

alsó és felső határa

', a

	

}3

minimum maximum

c d

Ktiz ,,éoek

A.1 . 2 000-3 000 8 1 1
A.2 . 3 001-5 000 11 1 5
A3 . 3.

I3 .

B1 .

5 001-11 000 1 5

Városok

13

2 1

1 61 125-5 000

B2. 5 001-10 000 16 22
B.3 . 10 001-20 000 22 36
B.4 .

C .

C 1 .

20 001-40 750 36

ei l~ú_~árosok

74

Mev

5 6

11 934 500-60 00 0
C2. 60 001-100 000 119 156
C.3 .

L) .

D .1 .

100 001-205 200 156

f <)v árosi kerülete k

64

265

11 221 901-60 00 0

D.2 . 60 001-100 000 112 13 1
D.3 . 100 001-]34 60Q 131 157

2013. év első négy hónapjára jutó támogatás esetében a számításkor a táblázat
A.1 . sorában a lakosságszám alsó határa és az elismert köztisztvisel ői létszám
minimuma 0 főként veendő figyelembe .

bb) A I . 1 a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényez ők a következők :

bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszám a
alapján:

Megnevezés

Fenntartó
Fenntartó önkormányzatok Korrekciósönkormányzatok

együttes száma tényező
2sságszáma

bba.l) 5 000 fő alatt
2-3 önkormányzat 007

4-5 önkormányzat 009

28



6-7 önkormányzat 01 1

8 vagy több önkormányzat 01 3

2-3 önkormányzat 004

4-5 önkormányzat 006
bba.2) 5 000 fő felett

6-7 önkormányzat 008

8 vagy több önkormányzat 010

bbb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzato k
száma alapján :

bbb.l) 2-3 nemzetiségi önkormányzat : 0,04,
bbb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat : 0,07,

bbc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04 .

Körjegyzőség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényezőt a táblázat
bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni . A körjegyzőség hivatalára a bbb) é s
bbc) alpontok szerinti korrekciós tényező nem vonatkozik.

bc) Az átmeneti támogatást 2013 . május 1 jéig éves támogatásként kell megállapítani ,
amelynek folyósítása öt részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretébe n
történik .

bd) Az önkormányzat a nyolc havi időarányos támogatást megalapozó, az
önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó felmérés keretében 2013 . április 15-éig
szol _ áltat adatot mell el az önkormán 	 zatok bc) pont szerinti éves támogatása
módosul .

be) Az önkormányzatot 2013 . május 1-jétő l megillető nyolc havi időarányos támogatás
folyósítása nyolc részletben a május-december havi nettó finanszírozás keretébe n
történik .

c) A I . 1 . b) alpont szerinti jogcímek és a I . 1 . c) alpont szerinti beszámítás tekintetében a
számításkor figyelembe vett településkategóriák a következ ők :

Település-kategória A település lakosságszáma alapján

500 fő és az alatt

501-1 000 fő között

1 001-3 000 fő között

3 001-5 000 fő között

5 001-10 000 fő között

D 10 001-30 000 fő között

g) 30 001-50 000 fő között

50 001-100 000 fő között

D 100 000 fő felett (továbbá Budapest Főváros)

2. Az óvodai nevelésben részesülő
eljárásrend

ermekek létszámának me _ határozásához ka. csolódó
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a) a 2013. január 1 je és augusztus 31-e közötti gyermeklétszám meghatározásához:

Adat- Adat-
Adatszolgáltatás Adatszolgáltatásszolgáltatás szolgáltatás

alapra céljasorszáma időpontja

1 . az Avr .

2012/2013. nevelési évi nyitó

2013. január és február hav i
(október 1 jei) tényleges
közoktatási statisztikai adatok .,szerint bértámogatás megalapozásavalamint a 2012 . december 31 -
ei állapotra becsült adatok

2013 . 2012. december 31-ei

2013 . január és február havi
bértámogatás korrekciója, a
2013 . március-augusztus
hónapok bértámogatásának

január 15 . tényadatok megalapozása, továbbá a
2013 . szeptember és október
havi bértámogatás elő legének
megállapítás a

b) a 2013 . szeptember 1 je és december 31-e közötti gyermeklétszám meghatározásához :

Adat- Adat-
Adatszolgáltatás Adatszolgáltatásszolgáltatás szolgáltatás

tartalma céljasorszáma időpontja

2013 .

2013/2014. nevelési évi nyitó

a 2013 . szeptember és október
havi bértámogatás korrekciója ,
továbbá a 2013 . november é s(október 1 jei) tényleges
december havi bértámogatásközoktatási statisztikai adatok,október 15 . előlegének megállapítása (ezvalamint a 2013 . december 31-
utóbbi korrekciója a 2013 . évei állapotra becsült adatok
végi elszámolás keretében
történik) .

[2]3 . A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások
figyelembevételével történik,

a) Agyermeklétszám meghatározásához a települési önkormányzat a 2013 . év

– 1-8 . hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3 . számú melléklet II . Az osztályok,
csoportok szervezése rész 3 . pontjában,

– 9-12 . hónapjaira vonatkozóan a Köznev . tv. 47 .	 (7) bekezdésében

rögzített	 létszám-számítási 	 feltételekre	 figyelemmel	 szolgáltat	 adatot .	 Az
adatszolgáltatást a napi 4 órai óvodai foglalkozásokra, valamint a teljes idej ű óvodai
nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön kell megtenni .

h a Közokt. tv.-ben :

Intézmény Nyitva tartás

Gyermekek
heti

foglalkoztatási
időkerete

Csoport átlag -
létszám

Óvoda-Óvoda-
pedagógus

heti
kötelező
óraszám

Foglalkoztatási
együtthat ó

1 2 3 4 5 6 = 3/5
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Óvoda
(egységes

maximum
napi 8 óra

51,0 20 32 1,59

óvoda-
bölcsőde)

napi 8 órá t
meghaladja

61,0 20 32 1,91]

[– ]b) Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt . tv.-ben ésa Köznev. tv .-ben egyaránt) :

[Intézetén
y]

[Nyitva tartás]
Foglalkozás-

Gyermekek
het i

foglalkoz-
tatási

időkerete

Csoport
átlag-

létszám

Óvoda-
pedagógus

heti
kötelező
óraszám

illetve kötött

[Foglalkoztatási
együttható]

szervezés

munkaidő
[1] [2]1 [3]2 [4]3 [5]4 [6 = 3/5]

[maximum nap i
8 óra]
napi 4 órai óvodai [52,0]30 5 20 32 [1,63]
foglalkozásra

[Óvoda szervezett csoport
(egységes

óvoda-
bölcsőde)]

[napi 8 órát
meghaladja ]
gyermekek teljes [62,0]61,0 20 32 [1,94]
idejű óvoda i
nevelésre
szervezett csoport

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni .

c) Vezető i órakedvezmény miatti többletlétszám számítása

Vk=VX( 3L

ahol :

Vk = vezető i órakedvezményből adódó létszámtöbblet,

Vi	 = a Közokt. tv .-ben és a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelés i
óraszámának összege,

V = a Közokt . tv.-ben és a Köznev . tv.-ben elismerhető vezető i létszáma (vezetők és
vezető-helyettesek együttesen) .

[3]4 . A[z önkormányzat a II . 1 . és] II . 3 . b) alpont[okhoz] szerinti támogatás az étkeztetés t
igénybe vevő , térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2013 . évi becsült
átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető , illetve igénvelhető . A támogatás
szem • ont' óból a szervezett intézmén i óvodai kollé ' iumi iskolai étkeztetésben részt vev ők
számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt ves z
– csak e • létszámként és e

	

o címen szere • elhet. Az ién i o osultsá szem • ont'ából e
fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos ,
meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított . Az elszámolás
dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságo t
alátámasztó irat . Az étkezésben részt vev ők naptári évre, naponként összesített éves létszámát
el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal ,
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iskolai étkeztetés esetén 185 nappal . A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított
szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető
figyelembe . [szükséges statisztikai létszámok birtokában a költségvetési évre ké t
alkalommal szolgáltat adatot . A tanévváltáshoz kapcsolódó elszámolást a Kincstár a
nettó finanszírozás keretében érvényesíti.] A támogatás az étkeztetés teljes önköltségére
számolható el .

5 . A 2. melléklet II . III. 3 . és III . 4 . .ontai szerinti támo atásra a teleülési önkormán zat a
települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv . alapian létrehozott társulás székhely
önkormányzata, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésérő l szóló 1997 . évi
CX)'OCV . törvény (a továbbiakban : Ttv .) 8., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi társulás székhely
önkormányzata, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004 . évi CVII. törvény szerinti többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt :
önkormányzat) .

A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy

— a társulási	 megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelel ő módosítása
2013 . június 30-án lép hatályba ,

— 2013 . június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja .

Amennyiben a Ttv. 8., 9 . és 16 . §-a szerinti intézményi társulás jogutód nélkül megsz űnik,
úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra megszűnése hónapfának utolsó napjáig
jogosult. A többcélú kistérségi társulás a támogatásra 2013 . június 30-áig jogosult, ezt követő
hónap első napjától e támogatásokra

— a feladatot átvev ő települési önkormányzat, vagy
— a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat jogosult ,

amennyiben a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik.

A feladatok ellátásában bekövetkező , továbbá a társulások átalakulásával, megszűnésével
összefüggő év közbeni változások miatt a 2013 . évi támogatási igényt 2013 . június 15-éiga
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
meghatározott módon kell módosítani .

6. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (id ős és hajléktalan személyeket
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását
biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak
végleges elhagyásával fejez ődik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen —
egészségügyi vagy egyéb okból — távollévőket is figyelembe kell venni . Az intézményi
jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.

7. A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv . 120-122 . §-a, illetve a Gyvt.
97. §-a szerinti ellátási szerz ődés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésérea
szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója jogosult,
kivéve a III . 3. a) alpontot, amely jogcímnél — ellátási szerződés esetén is — a település i
önkormányzat jogosult a támogatásra .

8. A települési nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általu k
nyújtott III . 3 . c), d), e) jogcímek szerinti szoláltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általu k
fenntartott	 intézményekben	 a	 III . 3 . ab)-ad),	 III . 3 . b),	 III . 3 . f)-1) alpontok	 szerinti
támogatásokra jogosultak az egyes jogcímekben szerepl ő feltételek szerint azzal, hogya
lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban rész t
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vevő települések együttesen kell, hogy teljesítsék . Többcélú kistérségi társulás III . 3 . ab)-
ad al . ontok szerinti támo • atásra o osultsá a mellett a társulásban részt vev ő tele . ülési
önkormányzat/ok/nak nem jár a III . 3 . aa) alpont szerinti támogatás .

9. A III. 3 . ab)-1) alpontokban szereplő támogatásokat azok a települési önkormányzatok ,
többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelye k

az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgaitató tevékenységre külö n
fogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek, és
a Szoctv. 58/A. § (2 -2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145 . § (2L(2c) bekezdése alapján
az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgaitató tevékenységre —a
Szoctv. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt . 145. & (2b) bekezdésében
meghatározott kivételekkel — befogadást nyertek .

10. Az Mötv . szerinti önkormányzati társulás, vagy a Ttv . 8., 9. és 16 . &-a szerinti intézményi
társulás keretében történő működtetés esetén a működési engedély egy példányávala
társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie kell .

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történő működtetés esetén

a III. 3. a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések
összlakosságszámát kell figyelembe venni .,
a III .3 . b) alpont alatti támogatás akkor vehet ő igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 fő t .

A III . 3 . ab)-ad) jogcímek esetében 2012. június 30-áig intézményi társulásnak kell tekinteni .,
ha a tele . ülési önkormán zat a többcélú kistérsé ' i társulással kötött me álla . odás ala .'án
látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a m űködési engedélyben ellátási területként
feltüntetett településeken. Ezt követően abban az esetben lehet e szabályok szerint támogatást
igénybe vennie a működési engedéllyel rendelkez ő önkormányzatnak, ha Mötv. szerinti
társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntart ó
rendelkezik működési engedéllyel .

11. A III . 3 . pontban szerepl ő támogatások igénybevételére a fenntartó attól az időponttól
jogosult, amikor az ellátott adatait— a Szoctv . 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt . 139.§
(2)-(3) bekezdései szerinti — nyilvántartásba vette .

A III . 3 . a)-b) és e) alpontokban szereplő támogatások teljes összege abban az esetben jár, haa
szolgáltatás a tárgyév egészében — a III . 3 . aa) alpont szerinti támogatás kivételével —
működési engedéllyel m űködik.

Amennyiben a III . 3 . pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik,a
támogatás a működés megkezdését követ ő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának
utolsó napjáig időarányosan jár . Amennyiben a működési engedély adott hónap els ő napjátó l
érvényes, és a szolgaitatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapraa
támogatás igénybe vehető. A III . 3 . a) alpontra vonatkozóan : egy lakosra csak egyszer
igényelhető atámogatás .

A III . 3. c) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III . 3 . g)-
i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető .

A III . 3 . d) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III . 3 . f) -
i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető .
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12. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg :

– nappali intézmény esetén – a nappali meleged ő kivételével – a működési
engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át,

- bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám
105%-át,

éves átlagban pedin a férőhelyszám 100%-át . Házi segítségnyújtás esetében az ellátotta k
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott
ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át .

13. A III . 3 . pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akko r
igényelhető , ha a feladat ellátásáról

a többcélú kistérségi társulás saját intézménye szolgáltatója útján gondoskodik vagy
olyan az Mötv . szerinti önkormányzati társulás, vagy a Ttv . 8.,9. és 16 . §-a szerinti
intézményi társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában részt vev ő
települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, ne m
rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel, és :

= a társult települési önkormányzatok lakosságszáma az a), c)-d), 	 f)-i) és
1) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő ,

= a társult települési önkormányzatok lakosságszáma az j), k) és 1) alponto k
szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő .

14. A III . 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartó s
bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó	 települési	 önkormányzat 	 által

lalkoztatott intézmén ezető és

	

ítő munkatárs bértámo atása az alábbi . araméterek
figyelembevételével történik :

Megnevezés Kötelezően előírt létszám

Intézményvezető 1 fő
Segítő : ápoló, gondozó, szociális,

5 ellátottra 1 főmentálhigiénés munkatárs

15. A III . 4. pont szerinti támogatáshoz szükséges adatszolgáltatás eljárásrendje :

Adat-
Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Adatszolgáltatásszolgáltatás

időpontja alapja céljasorszáma

1 . az Ávr. szerint

a 2011 . évi zárszámadás adatai
2013 . évi szakmai dolgozókalapján — a 2012 . évi

változások, 2013 . évi bértámogatása és az intézmény-
paraméterek üzemeltetési támogatás
figyelembevételével — megalapozása
2013 . évre becsült adatok
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2013. január-március havi

a települési önkormányzat
támogatás korrekciója, a

2013 . 2013 . évi költségvetés adatai
2013. április-december hónapok

április 15 . alapján, 2013 . I . negyedévi támogatásának megalapozása

tényadatok (ez utóbbi korrekciója a
2013. év végi elszámolá s
keretében történik) .

16. A III . 4 . pont szerinti támogatás kizárólag_az időskorú és/vagy hajléktalan személyek
ellátásához vehető igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézménye
személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról — pl . fogyatékos személyek .,
pszichiátriai és szenvedélyekben, gyermekvédelmi szakellátásban részsül ők — is gondoskodik.,
úgy a bértámogatáshoz és az intézményüzemeltetési támogatáshoz a szolgáltatási önköltséget
meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az id őskorúak átmeneti és tartós .,
illetve a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni .

17. AIII. 4.pont b) alpontja szerinti támogatás szempontjából az éves szolgáltatási önköltség
alatt az intézmény bruttó működési és felújítási kiadásait kell érteni, amelynek részlete s
tartalmát, kiadás-elemeit az államháztartásért felel ős miniszter által — a szociális ügyekért
felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel közösen — kiadot t
tájékoztató határozza meg.

18. Amennyiben aIII . 4.pont b, alpontja szerinti támogatásnál a fenntartó által szolgáltatot t
adatokban a2013 .évi — a Szoctv. szabályainak megfelelően megállapítandó — térítési díjak
várható összege 5%-nál nagyobb mértékű csökkenést mutat a2012.évi adatokhoz képest,a
személyi térítési díjak összegét a2012.évi szint 5%-kal csökkentett összegével kell
figyelembe venni .

19. A IV. 1 . h al . ont esetében a támo . atás me határozásához kacsolódó el'árásren d

Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás
időpontja alapja célf a

2013 . 2012. december 31-ei
A megyei hatókörű könyvtárral 2012 . december 31 -
éig megállapodást kötő önkormányzatok számának

január 15 . tényadatok felmérése a megyei jogú városok adatszolgáltatás a
alapján.

A kultúráért felel ős miniszter a felmérés alapján2013 .február 15-éig meghatározza az eg y
megállapodás után lakosságszám kategória szerint nyújtható támogatás failagos összegeit.A
támogatás folyósítása2013 .március 1-jéig egy összegben történik.

20.A II . 1 . és aIII . 4.a) pontok vonatkozásában kötelező illetményelemként kell figyelemb e
venni :

a Kjt. 66. §-a szerinti illetményts
a kötelező 	 legkisebb munkabérre, 	 illetve a garantált bérminimumra történő
kiegészítést.,
a Kjt.70-72.és74.§-ai alapján megállapított illetménypótlékokat ,
a Kjt.24. § (1)bekezdése szerinti helyettesítési díjat,
a Kjt.78.§-ában meghatározott jubileumi jutalmat .,
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- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szól ó
2004. évi CXXII . törvény járó juttatásokats

- a Kjt . végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet 15 .§
(1) bekezdés c)-g) pontjai szerinti illetménypótlékokat, valamin t

- a	 végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendele t
15/A. §-a szerinti kiegészítő illetményt."

10) A törvényjavaslat 3 . melléklet 10. pontja e) alpontja utolsó bekezdésének alábbi
módosítását javasolom :

„Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások
figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat álta l
igazolt számlák alapján történik . A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik :
január 25-éig [1000]500 millió forint, április 25-éig [250]500 millió forint, július 25-éig
[250]500 millió forint . ”

11) A törvényjavaslat 3 . mellékletét az alábbi új 15. ponttal javasolom kiegészítését:

„ 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

	

Elő irányzat :

	

9 437,0 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illet i
meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalm i
adó minden forintjához 1,5 forint . Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhet ő a
hozzáj árulás .

A támogatás az önkormányzatok számára a nettó finanszírozás keretében hav i
ütemekben, az üdül ővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi ad ó
2011 . évi tény adatai alapján kerül folyósításra . A támogatással az üdülővendégek
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013 . évi tény adatai alapjána
2013. évi beszámoló keretében kell elszámolniuk az önkormányzatoknak .”

12) A törvényjavaslat 3 . mellékletét a következő új 16. ponttal javasolom kiegészíteni:

„ 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatás a

	

Előirányzat :

	

293,0 millió forint

Az előirányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezde t
projekt keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál.
Igényelhetik a Biztos Kezdet Gyermekházat m űködtető települési önkormányzatok,a
projektek TÁMOP-ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását
követően.”

13) A törvényjavaslat 3. mellékletét a következő új 17. ponttal javasolom kiegészíteni :

„ 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás a

	

Elő irányzat :

	

814,0 millió forint

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KE?'KH
által 2012. január idei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása
alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg . A támogatás
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folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév els ő hónapjának 25-éig
történik."
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Indokolá s

A javaslat az alábbi módosításokra irányul :

• Amennyiben a 3 000 fő feletti lakosságszámú település önkormányzata a területé n
levő iskola (iskolák) működtetési kötelezettsége alól mentesülni kíván, e
kötelezettségét átadja az államnak, úgy a köznevelési törvény 74 . §-a alapján az állam
– ha az önkormányzat egyébként a működtetésre gazdasági lehetőségei alapján képe s
lenne – hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települést .
A módosító javaslat ennek költségvetési szabályait alkotja meg . Emellett a módosító
javaslat rendezi az önkormányzatok szociális hozzájárulási adó változásából eredő
kiadási megtakarításainak befizetésére vonatkozó részletszabályokat is .

• A javaslat rendezi az önkormányzatoktól állami szervekhez kerülő foglalkoztatottak
járandóságainak rendezésével kapcsolatos átmeneti szabályokat.

• Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzatok meddig és milyen formában értesülnek
(településenként) az őket megillető támogatásokról . Emellett az új típusú támogatások
esetleges jogtalan igénylése esetében – a megfelel ő felkészülés érdekében –
kedvezményt kaphatnak az önkormányzatok a fizetend ő kamat mértékénél .

• A módosító javaslat meghatározza a törvényjavaslat 2 . mellékletében szereplő
általános, köznevelési, szociális és kulturális feladatok támogatásának
részletszabályait, annak érdekében, hogy az önkormányzatok el őtt már a költségvetési
törvény elfogadásakor ismertek legyenek a jöv ő évi fmanszírozási feltételek. Ennek
keretében a források fej ezeten belüli átrendezésére is sor kerül .

• Az idegenforgalmi adó kivetésének ösztönzése szempontjából kiemelt jelent őséggel
bír a nevesített költségvetési támogatás biztosítása, és a külterületi lakosok ellátásával
összefüggő önkormányzati feladatok is szükségessé teszik, hogy külön feladatho z
kötött központi támogatás kapcsolódjon hozzá 2013 . évben is . Az indítvány ennek
megfelelően e módosításokra is javaslatot tesz . Emellett a 2012 . évi szabályozáshoz
igazodva, az önkormányzati Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása visszakerül a
központosított elő irányzatok közé .

• A fentieken túlmenően a javaslat számos pontosítást, technikai módosítást tartalmaz .

Bgidapest, 2012. szeptember 13 .
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