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Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 93. § (1) bekezdése és 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  Országgyűlés  az  államháztartás  központi  alrendszerének  (a  továbbiakban:  központi
alrendszer) 2019. évi

a) bevételi főösszegét [19 580 097,1]19     580     364,6 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [20 578 531,0]20     578     798,5 millió forintban,
c) hiányát 998 433,9 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai működési költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét [16 586 249,0]16     578     886,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [16 586 249,0]16     578     886,5 millió forintban,



c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai felhalmozási költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét [1 634 521,3]1     642     151,3 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [2 036 622,9]2     044     252,9 millió forintban,
c) hiányát 402 101,6 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az
európai uniós fejlesztési költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét 1 359 326,8 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 955 659,1 millió forintban,
c) hiányát 596 332,3 millió forintban

állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1)  Az  önkormányzati  és  az  állami  feladatellátásban  év  közben  bekövetkező  változásokkal
összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a)  [az  államháztartás  ]a  központi  [alrendszerébe]alrendszerbe tartozó  szervek  és  a  helyi
önkormányzatok közötti feladat-, és  [intézmény átadás-átvétel ]intézményátadás-átvétel  esetén
a Kormány jogosult,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az
E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének
visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím,
2.  alcím,  9.  Kiadások  támogatására  pénzeszköz-átadás  jogcímcsoport  szerinti  kiadást
csökkenti.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:
Mötv.)  117.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak  szerint  nyújtandó  támogatások jogcímeit  a  2.
melléklet szerint állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási,  valamint pedagógiai szakszolgálati
intézményt  fenntartó nemzetiségi  önkormányzat,  az  egyházi  és  magán köznevelési  intézmény
fenntartója  részére  az  általuk  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményben,  továbbá  pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus és – a (3) bekezdés kivételével – a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában meghatározott
jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,
b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy
által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben ellátott,  továbbá a pedagógiai szakszolgálati
intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban,
valamint  a  fejlesztő  nevelésben  részt  vevő  gyermekekre,  tanulókra  tekintettel  a  nemzetiségi
önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,
c)  tankönyvtámogatást  állapít  meg  a  köznevelési  intézményt  fenntartó  nemzetiségi
önkormányzat,  továbbá  az  egyházi  és  magán  köznevelési  intézmény fenntartója  részére  a  7.
melléklet III. pontja szerint,
d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

da) tankönyvtámogatást és
db) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő
iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,
e) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi
étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-,
tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet V. pontja szerint[ támogatást állapít meg.]

támogatást állapít meg.
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy
által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben ellátott,  továbbá a pedagógiai szakszolgálati
intézményekben  gyógypedagógiai  tanácsadásban,  korai  fejlesztésben[,  oktatásban] és
gondozásban[, valamint a fejlesztő nevelésben] részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a
nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az oktatásért felelős miniszter a  [kislétszámú ]kis létszámú  csoportokban szervezhető hit- és
erkölcstanoktatáshoz  az  általa  vezetett  minisztérium költségvetési  fejezetébe  tartozó  előirányzat
terhére további támogatást nyújthat.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint
az  oktatásért  felelős  miniszter  engedélye  alapján  működő  nevelési-oktatási  intézmény
Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus-munkakörben [foglalkoztattak]foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb [tizenkét]kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és
d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt

[egyenlő arányban ]delegálnak[ tagokat].
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása
cím,  12.  Tartalék  alcím  terhére  –  a  18.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjától  eltérően  –  a  Momentum
Mozgalom által  létrehozásra kerülő pártalapítvány javára átcsoportosítást  hajtson végre és ezzel
összefüggésben az I.  Országgyűlés  fejezet,  9.  Pártalapítványok támogatása  címet  a  létrehozásra
kerülő pártalapítvány új alcímével egészítse ki.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6)  A Garantiqa  Hitelgarancia  Zrt.  által  az  (1)  bekezdés  szerinti  állami  viszontgarancia  mellett
vállalt készfizető kezesség állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a [650 000,0]750
000,0 millió forintot.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: módosítás

62. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése
szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  [ügyvédekről  ]ügyvédi  tevékenységről  szóló  [1998]2017.  évi  [XI]LXXVIII.  törvény
[131]36. § [(2)](8) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2019. évben 5000 forint.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 4. Cím 14. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
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  4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    14
Steindl Imre program 
támogatása

[577,9] 1     248,9 /+671,0 m. kiadás/

[3 722,1] 5     591,1 /+1 869,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 9. Cím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  9 Pártalapítványok támogatása

    1
Szövetség a Polgári Magyarországért 
Alapítvány

[573,4] 1     468,9 /+895,5 m. kiadás/

    2 Táncsics Mihály Alapítvány [140,2] 359,3 /+219,1 m. kiadás/
    3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány [274,2] 702,4 /+428,2 m. kiadás/
    4 Ökopolisz Alapítvány [83,0] 212,6 /+129,6 m. kiadás/
    5 Barankovics István Alapítvány [58,4] 149,7 /+91,3 m. kiadás/
    9 Megújuló Magyarországért Alapítvány [10,8] 27,5 /+16,7 m. kiadás/
    11 Új Köztársaságért Alapítvány [75,9] 194,5 /+118,6 m. kiadás/
    12 Tartalék [45,0] 90,3 /+45,3 m. kiadás/
    13 Savköpő Menyét Alapítvány 25,2 /+25,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 9. Cím 12. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  9
Pártalapítványok 
támogatása

    12 Tartalék [45,0] 28,9 /-16,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 9. Cím új 13. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  9 Pártalapítványok támogatása

    13
Savköpő Menyét 
Alapítvány

16,1 /+16,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 25. Cím 1. Alcím 1. Előirányzat-
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csoport
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
    1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
      1 Működési költségvetés

        1 Személyi juttatások [468,6] 694,6
/+226,0 m.

kiadás/

        2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[87,6] 131,6 /+44,0 m. kiadás/

        3 Dologi kiadások [231,0] 311,0 /+80,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  1 Bíróságok
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [82 575,5] 73     648,9
/-8 926,6 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[17 836,6] 16     095,9
/-1 740,7 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  2 Kúria
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [3 207,0] 2     851,3
/-355,7 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[673,9] 604,5 /-69,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VIII. ÜGYÉSZSÉG
  1 Ügyészségek
    1 Működési költségvetés
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      1 Személyi juttatások [34 420,1] 36     022,9
/+1 602,8 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[6 636,4] 6     935,6 /+299,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása

    2
A települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása

[189 400,9] 189     713,4
/+312,5 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása

    5
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása

[38 257,6] 38     482,6
/+225,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatásai

[57 961,5] 47     961,5
/-10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai

[57 961,5] 59     070,5
/+1 109,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 6. Cím
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Módosítás jellege: elhagyás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  [6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum]
    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [177,9] 
/-177,9 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[34,6] /-34,6 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [87,7] /-87,7 m. kiadás/
    [2 Felhalmozási költségvetés]
      [6 Beruházások] [5,0] /-5,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 7. Cím 2. Előirányzat-csoport új 
7. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  7 Nemzeti Örökség Intézete

    2
Felhalmozási 
költségvetés

      7 Felújítások 1     100,0 /+1 100,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 8. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  [8 VERITAS Történetkutató Intézet] [15,4] 
/-15,4 m.
bevétel/

    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [334,4] 
/-334,4 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[67,0] /-67,0 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [346,9] 
/-346,9 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

        2
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások 
előkészítése

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 8. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

        8
A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli 
utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása

10     000,0
/+10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 28. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      28
Üldözött keresztények segítésének 
feladatai

        1 Ösztöndíjprogram támogatása [300,0] 620,0 /+320,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        2 Hittanoktatás támogatása [3 100,0] 3     600,0 /+500,0 m. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        8
Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása

[28 450,1] 27     950,1
/-500,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        8
Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása

[28 450,1] 28     006,1
/-444,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 15. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        15 Reformáció Park kialakítása II. ütem 395,0 /+395,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 16. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

        16
Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, 
illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása

356,0
/+356,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 16. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

        16
Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, 
illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása

444,0
/+444,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 17. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

        17
A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének támogatása

500,0
/+500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

        1 Nemzetiségi támogatások [1 670,8] 4     546,9
/+2 876,1 m.

kiadás/
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        2
Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 
támogatása

[1 414,9] 1     697,9
/+283,0 m.

kiadás/

        3
Országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények támogatása

[1 054,3] 1     159,7
/+105,4 m.

kiadás/

        4
Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

[4,4] 11,0 /+6,6 m. kiadás/

[1 576,0] 2     500,0
/+924,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      31
Nemzetiségi célú költségvetési 
támogatások

        1 Nemzetiségi támogatások [1 670,8] 371,7 /-1 299,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 88. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    1 Célelőirányzatok

      88
Nemzeti 
Kastélyprogram

[4 659,1] 3     359,1 /-1 300,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    2 Fejezeti általános tartalék [2 500,0] 2     105,0 /-395,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 43.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 6. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    6
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása

[2 058,2] 2     145,3
/+87,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 20. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Agrár célelőirányzatok

      20
Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa

210,0 /+210,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 35. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

  20
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    3 Agrár célelőirányzatok

      35
Állatvédelem 
támogatása

[53,0] 70,0 /+17,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 4. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4 Terrorelhárítási Központ
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [13 098,1] 13     618,2
/+520,1 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 476,8] 2     578,7
/+101,9 m.

kiadás/

      3 Dologi kiadások [2 380,0] 2     399,8
/+19,8 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 11. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [11 Duna Művész Együttesek támogatása] [366,7] /-366,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  1 Pénzügyminisztérium igazgatása [7 543,1] 7     542,3
/-0,8 m.
bevétel/

    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 528,3] 10     520,7
/-7,6 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 299,7] 2     298,2
/-1,5 m.
kiadás/

      3 Dologi kiadások [2 227,5] 2     220,9
/-6,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

  1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása [39 024,9] 38     673,6
/-351,3 m.
bevétel/

    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [11 827,9] 10     884,5
/-943,4 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 176,5] 1     982,1
/-194,4 m.

kiadás/

      3 Dologi kiadások [10 030,4] 9     586,4
/-444,0 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [301,9] 241,6 /-60,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 50.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [11 827,9] 11     715,9
/-112,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 176,5] 2     153,7 /-22,8 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [10 030,4] 10     029,1 /-1,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [11 827,9] 11     819,8
/-8,1 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 176,5] 2     174,9
/-1,6 m.
kiadás/

      3 Dologi kiadások [10 030,4] 10     026,7
/-3,7 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [11 827,9] 11     801,1
/-26,8 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 176,5] 2     171,0 /-5,5 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [10 030,4] 10     030,0 /-0,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport
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Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  8 Szakképzési Centrumok
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [103 749,8] 103     750,1
/+0,3 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[20 406,9] 20     407,0
/+0,1 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      [4
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 
támogatása]

[5 511,0] 
/-5 511,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 1. és 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok
      1 Nemzetközi tagdíjak [563,1] 505,7 /-57,4 m. kiadás/
      2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése [55,2] 53,9 /-1,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok
      1 Nemzetközi tagdíjak [563,1] 561,5 /-1,6 m. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      10
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft. [működtetése]szakmai feladatai

[1 331,7] 1     087,6
/-244,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 21. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      [21
Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok]

[530,4]
/-530,4 m.

kiadás/

[270,0]
/-270,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 31. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      [31
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és 
hátterének megteremtése]

[1 200,0]
/-1 200,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 52. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    [52
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program]

[52,7] /-52,7 m. kiadás/

[947,3] /-947,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

  1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása [187,8] 188,6
/+0,8 m.
bevétel/

    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [7 064,0] 7     071,6 /+7,6 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[1 376,5] 1     378,0 /+1,5 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [2 920,0] 2     926,6 /+6,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [7 064,0] 7     072,1
/+8,1 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[1 376,5] 1     378,1
/+1,6 m.
kiadás/

      3 Dologi kiadások [2 920,0] 2     923,7
/+3,7 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [7 064,0] 7     081,0
/+17,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[1 376,5] 1     379,5 /+3,0 m. kiadás/
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      3 Dologi kiadások [2 920,0] 2     940,0
/+20,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 2. Cím 2. Előirányzat-csoport 
6. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  2 Külképviseletek igazgatása
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [16 125,8] 16     085,8 /-40,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

      1
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások

[7 209,5] 7     211,1
/+1,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 778,0] 10     890,0
/+112,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 046,5] 2     069,3
/+22,8 m.

kiadás/
      3 Dologi kiadások [5 592,0] 5     593,3 /+1,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
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  5 Egyetemek, főiskolák
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [232 884,2] 232     885,3
/+1,1 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[41 285,8] 41     286,0
/+0,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet új 8. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  8 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások 177,9 /+177,9 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

34,6 /+34,6 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások 87,7 /+87,7 m. kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások 5,0 /+5,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet új 9. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  9 VERITAS Történetkutató Intézet 15,4 /+15,4 m. bevétel/
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások 334,4 /+334,4 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

67,0 /+67,0 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások 346,9 /+346,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  11 Közgyűjtemények
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 954,6] 10     620,0
/-334,6 m.

kiadás/
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      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 087,8] 2     022,6 /-65,2 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [5 423,2] 5     378,3 /-44,9 m. kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [762,3] 687,3 /-75,0 f. kiadás/

      7 Felújítások [230,0] 397,6
/+167,6 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  11 Közgyűjtemények
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 954,6] 10     981,0
/+26,4 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 087,8] 2     092,4 /+4,6 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [5 423,2] 5     482,2
/+59,0 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés

      6 Beruházások [762,3] 1     672,3
/+910,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  11 Közgyűjtemények
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 954,6] 11     300,5
/+345,9 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 087,8] 2     155,4
/+67,6 m.

kiadás/

      3 Dologi kiadások [5 423,2] 5     758,7
/+335,5 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [762,3] 812,3 /+50,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport
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Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [431 189,6] 431     621,1
/+431,5 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[80 709,6] 80     790,1
/+80,5 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 19. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [1 439,1] 1     366,3
/-72,8 m.
kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[279,4] 265,8
/-13,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Normatív finanszírozás

      3
Köznevelési célú humánszolgáltatás és 
működési támogatás

[229 855,9] 230     328,8
/+472,9 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása

      11
Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása

[400,0] 800,0
/+400,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 18. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: elhagyás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

        [3 Határtalanul! program támogatása] [5 645,1] /-5 645,1 m. kiadás/
[21,0] /-21,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 12. Alcím 7. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    12
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra

      7
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása

        2 Közművelődési szakmai feladatok [97,7] 417,7
/+320,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 16. Alcím 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    16
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális 
feladatok támogatása

      6 Családpolitikai Programok [2 994,6] 2     894,6
/-100,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 6. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23 Sporttevékenység támogatása

      6
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb,
a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására

        1
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai 
támogatása

[1 710,0] 2     210,0
/+500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 24. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23 Sporttevékenység támogatása
      24 Diák- és hallgatói sport támogatása [540,7] 640,7 /+100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 24. Alcím 40. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

      40
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása

[150,0] 358,5 /+208,5 m. kiadás/

[1 350,0] 4     404,0 /+3 054,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 25. Alcím 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    25
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési 
támogatások

      51
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, 
beruházása

[2 800,8] 2     829,8
/+29,0 f.
kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    28
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása

[12 194,9] 12     561,6
/+366,7 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 23. 
Jogcímcsoport 6. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása

      23
Kulturális társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek

        6 Rákóczi Szövetség támogatása [50,0] 1     050,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        3
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
működési támogatása

[31,3] 36,3
/+5,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
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  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek

        8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért [40,0] 60,0
/+20,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25. 
Jogcímcsoport 6-13. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        6
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége

[154,0] 170,0
/+16,0 m.

kiadás/

        7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége [195,5] 215,0
/+19,5 m.

kiadás/

        8
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége

[190,7] 210,0
/+19,3 m.

kiadás/

        9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [195,5] 215,0
/+19,5 m.

kiadás/

        10
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi Szövetsége

[24,1] 26,5
/+2,4 m.
kiadás/

        11 Autisták Országos Szövetsége [61,8] 68,0
/+6,2 m.
kiadás/

        12 Siketvakok Országos Egyesülete [27,3] 30,0
/+2,7 m.
kiadás/

        13
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége

[80,2] 88,2
/+8,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25. 
Jogcímcsoport 23-27. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása
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      25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        23 Dévény Anna Alapítvány [42,4] 46,6
/+4,2 m.
kiadás/

        24 Kézenfogva Alapítvány [14,7] 16,1
/+1,4 m.
kiadás/

        25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum [14,7] 16,1
/+1,4 m.
kiadás/

        26 Afázia Egyesület [7,4] 9,0
/+1,6 m.
kiadás/

        27
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Egyesülete

[7,4] 9,0
/+1,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 27. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

      27
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi programok támogatása

        3
Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének 
támogatása

100,0
/+100,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 50. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

      7
Liget Budapest projekt előkészítése és 
megvalósítása

[25 554,0] 24     755,0 /-799,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 50. Alcím 20. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

      [20
Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének 
támogatása]

[985,0] 
/-985,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 59. Alcím új 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    59
Társadalmi felzárkózást segítő 
programok

      2 Tanoda program 2     507,0 /+2 507,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 59. Alcím 12-14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

      12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása [510,0] 657,9
/+147,9 m.

kiadás/

      13
Országos Roma Önkormányzat működési és média 
támogatása

[361,2] 433,4
/+72,2 m.

kiadás/

      14
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása

[165,9] 182,5
/+16,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    2
Roma települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása

[1 571,4] 1     672,5
/+101,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [1 961,7] 1     988,5
/+26,8 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[401,8] 407,3 /+5,5 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [1 272,2] 1     272,6 /+0,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 2. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [213,6] 269,8 /+56,2 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[45,0] 59,3 /+14,3 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [165,6] 230,6 /+65,0 m. kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [20,0] 29,4 /+9,4 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 5. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      5
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

[2 200,0] 2     050,0
/-150,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
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      10 Turisztikai célelőirányzat [12 666,8] 12     816,8 /+150,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      10 Turisztikai célelőirányzat [12 666,8] 13     596,8 /+930,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím új 13. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      13
Kommentár Alapítvány 
támogatása

150,0 /+150,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím új 14-16. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      14
Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
tevékenységével összefüggő feladatok

530,4
/+530,4 m.

kiadás/
270,0 /+270,0 f. kiadás/

      15
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 
megteremtése

1     200,0
/+1 200,0 m.

kiadás/
      16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 52,7 /+52,7 m. kiadás/

947,3 /+947,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím új 17. 
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Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      17
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, 
beruházások

2     000,0 /+2 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

  1 Miniszterelnöki Kormányiroda 351,3
/+351,3 m.

bevétel/
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [959,9] 1     903,3
/+943,4 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[187,1] 381,5
/+194,4 m.

kiadás/

      3 Dologi kiadások [237,4] 681,4
/+444,0 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [206,4] 266,7 /+60,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 19. Cím 1. Alcím új 7. és új 8. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
  19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      7 Nemzetközi tagdíjak 57,4 /+57,4 m. kiadás/

      8
Magán és egyéb jogi személyek 
kártérítése

1,3 /+1,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 19. Cím 1. Alcím új 9. és új 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
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  19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      9
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 
támogatása

5     511,0
/+5 511,0 m.

kiadás/

      10
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
működtetése

244,1 /+244,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások

      10
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

[2 000,0] 4     000,0
/+2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLI. Fejezet 3. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
  3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
    1 Jutalékok és egyéb költségek

      2 Forint elszámolások [26 604,2] 24     604,2
/-2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. és 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [2 837 677,5] 2     830     068,5
/-7 609,0 m.

bevétel/

[1 448 072,5] 1     455     681,5
/+7 609,0 f.

bevétel/

    2 Jövedéki adó [1 136 300,0] 1     140     883,0
/+4 583,0 m.

bevétel/
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Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [2 837 677,5] 2     842     297,5
/+4 620,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    6 Biztosítási adó [81 993,7] 67     425,7
/-14 568,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [9 654,3] 6     254,3
/-3 400,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 3. és 4. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    3
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség

[500,0] 300,0
/-200,0 m.

kiadás/

34



    4
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő 
fizetési kötelezettség

[5 000,0] 3     500,0
/-1 500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 14. és 15. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

    14
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség

[600,0] 500,0
/-100,0 m.

kiadás/

    15
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

[301,0] 101,0
/-200,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      [9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás] [14 568,0] 
/-14 568,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 42. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  42 Alapok támogatása

    2 Bethlen Gábor Alap támogatása [20 040,9] 25     772,4
/+5 731,5 m.

kiadás/
[8 000,0] 8     021,0 /+21,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 117.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXV. Fejezet 2. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
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LXV. BETHLEN GÁBOR 
ALAP
  2 Költségvetési támogatás
    3 Eseti támogatás [20 040,9] 25     772,4 /+5 731,5 m. bevétel/

[8 000,0] 8     021,0 /+21,0 f. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 118.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXV. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: módosítás

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

  5
Alapkezelő működési 
költségei

[1 150,0] 1     236,4 /+86,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 119.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXV. Fejezet új 9. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

  9
Határtalanul! program 
támogatása

5     645,1 /+5 645,1 m. kiadás/

21,0 /+21,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXVII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ALAP
  1 Alapból nyújtott támogatások [9 113,1] 8     993,1 /-120,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 121.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXVII. Fejezet 8. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ALAP
  [8 Kulturális adó] [120,0] /-120,0 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 122.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások
      [10 Tervezett pénzeszköz-átvétel] [14 568,0] /-14 568,0 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 123.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 7. Alcím 12. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    7
Egészségbiztosítási tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb bevételek

      12 Baleseti adó [2 400,0] 16     968,0
/+14 568,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 124.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva a) pont igénybevétel 
feltételei
Módosítás jellege: módosítás

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

A központi  költségvetés támogatást  biztosít  az önkormányzati  hivatal  működési kiadásaihoz a
[Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Mötv.)  ]Mötv.  szerint  2016.  január  1-jén működő,  illetve  a  Mötv.  85.  §  (3a)
bekezdés  alapján  történő  kijelölés  szerinti  hivatali  struktúrának megfelelően.  Amennyiben év
közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2016. január 1-jéhez képest megváltozik a közös
hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Önálló  polgármesteri  hivatal  esetében  az  elismert  hivatali  létszám  megegyezik  a  számított
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
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SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL  =  az  önkormányzat(ok)  lakosságszáma,  amennyiben  a  közös  hivatalt  fenntartó
önkormányzatok  együttes  lakosságszáma  nem  éri  el  a  2000  főt,  úgy  2000  főként  kell  a
számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali  létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali  létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali  létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali  létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a
következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az
elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az
5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik
a hivatali feladatok ellátásáról.

Módosítópont sorszáma: 125.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva b) pont bc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

A települési  önkormányzatok  településüzemeltetési  feladataik  ellátásához  az  alábbi  jogcímek
alapján részesülnek támogatásban.

bc) [Köztemető fenntartással ]Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
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kapcsolódóan  illeti  meg,  a  2017.  évi  országosan  összesített  önkormányzati  beszámolóban
szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként
számított  egy  négyzetméterre  eső  nettó  működési  kiadások  figyelembevételével.  Az  így
meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak  100  000  forint  támogatás  illeti  meg  azon  önkormányzatokat,
[melyeknek]amelyeknek a fenti  kormányzati  funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja
meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a
fenti  kormányzati  funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott.  Nem részesülnek támogatásban
azon  önkormányzatok,  [melyek]amelyek az  OSAP-jelentésben  nem  szerepeltettek  temetőt.
Azon  önkormányzatok,  [melyek]amelyek temetővel  nem  rendelkeznek,  de  megállapodás
alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati
funkción nettó  működési  kiadásuk a  Magyar  Államkincstár  (a  továbbiakban:  Kincstár)  által
ellenőrzött  és  igazolt  módon  meghaladja  a  100  000  forintot,  a  nettó  kiadásuk  90%-ának
megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

Megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város 70 Ft/m2

10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település 104 Ft/m2

10 001 fő lakosságszám alatti település 69 Ft/m2

A településen  lévő  köztemető  nagyságát  az  OSAP-jelentés  „Jelentés  az  önkormányzatok
tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe
venni.

Módosítópont sorszáma: 126.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva e) pont igénybevétel 
feltételei
Módosítás jellege: módosítás

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1,0 forint/idegenforgalmi adóforint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek
tartózkodási  ideje  alapján  beszedett  idegenforgalmi  adó  2017.  évi  [tény  adatai  ]tényadatai
alapján. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
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Módosítópont sorszáma: 127.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 5. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja

ELŐIRÁNYZAT: 2 987,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben 2018. december 1. és 2019.
november  30.  között  foglalkoztatottak  havi  keresete  után  járó  bérkompenzációjának
támogatására.
A támogatás  a  helyi  önkormányzatokat  a  költségvetési  szervek és  az egyházi  jogi  személyek
foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben és
e  törvény  [76]77.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  kiadott  [Korm.
rendeletben ]kormányrendeletben foglaltak szerint illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 128.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1.  Az  óvodában  foglalkoztatott  pedagógusok és  az  e  pedagógusok nevelőmunkáját  közvetlenül
segítők bértámogatása

ELŐIRÁNYZAT: 150 365,0 millió forint
PEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK  ELISMERT ÖSSZEGE:  4  371
500 forint/számított létszám/év
PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 205 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a [közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban:  ]Kjt.[),  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a
továbbiakban:  ],  az  Nkt.[)],  valamint  a  pedagógusok  előmeneteli  rendszeréről  és  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési
Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú
támogatást  biztosít  az  óvodát  fenntartó  települési  önkormányzat  részére  az  általa  fenntartott
óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
(a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A  támogatás  a  települési  önkormányzatot  az  általa  fenntartott  óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott,  az  Nkt.  nevelés-szervezési  paraméterei  szerint  számított  pedagógus-,  valamint
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és
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alapító  okirattal  rendelkező  intézményt,  beleértve  az  óvoda  valamennyi  feladatellátási  helyét
(székhely,  tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy
telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Módosítópont sorszáma: 129.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

1.  Az  óvodában  foglalkoztatott  pedagógusok és  az  e  pedagógusok nevelőmunkáját  közvetlenül
segítők bértámogatása

b) A számított pedagógus és a segítők létszámának meghatározása
A [pedagógus létszám ]pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik:
2018/2019. nevelési évre:
Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1
2019/2020. nevelési évre:
Psz2 = (L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2
ahol:
Psz1; Psz2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évre számított pedagógusok létszáma,
egy tizedesre kerekítve,
L1; L2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) pont
szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,
Feh1;  Feh2  =  foglalkozási  együttható  az  50  órában  egységesen  meghatározott,  óvodai
foglalkoztatási  időkeret,  az  Nkt.  szerinti  pedagógus  heti  kötelező  óraszám,  illetve  kötött
munkaidő figyelembevételével: 1,62.
Vk1;  Vk2  =  vezetői  órakedvezmény  miatti  [pedagógus  többletlétszám  ]pedagógus-
többletlétszám a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő
férőhelyet  elérő  vagy  azt  meghaladó  intézményeknél  kötelezően  alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben (egy tizedesre
kerekítve).
A  támogatás  igénylése  szempontjából  a  segítők  száma  –  beleértve  a  pedagógus
szakképzettséggel,  szakképesítéssel  rendelkező  segítőket  is  –  az  Nkt.  2.  melléklete  szerint
elismerhető és a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb
–  2019.  év  első  8  hónapjában  a  ténylegesen  foglalkoztatott  segítők  –  teljes  munkaidőre
átszámított – átlagos száma,
–  2019.  év  utolsó  4  hónapjában  az  erre  az  időszakra  becsült  segítők  –  teljes  munkaidőre
átszámított – átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
A segítők létszámának meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens
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csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint
elismerhető és a Kjt. alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított
– egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.
A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 130.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 500,9 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 189 000 forint/fő/év

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1.a) pontban
figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől,
ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és
utaztatásuk  autóbusz  működtetésével,  iskolabusz-szolgáltatás  vagy  különcélú
[menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás]menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával
biztosított.  E  támogatás  szempontjából  iskolabusz-szolgáltatás  vásárlásnak  minősül  a
menetrendtől  függetlenül  kizárólag  e  célból  indított  járat(ok)  igénybevétele.  A  támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.
A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az
utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek
számának  meghatározása:  tervezéskor  az  éves  becsült  létszám,  elszámolásnál  az  utaztatás
kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 220-szal.
A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban
történik.

Módosítópont sorszáma: 131.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 5. normatíva előirányzat és fajlagos 
összeg
Módosítás jellege: módosítás

5. Nemzetiségi pótlék

ELŐIRÁNYZAT: [106,4]418,9 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1430]563 000 forint/fő/év
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Módosítópont sorszáma: 132.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

ELŐIRÁNYZAT: 16 941,1 millió forint

A központi  költségvetés  támogatást  biztosít  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a és
15/C. §-a szerinti,  [2018]2019. január-december  [hónapokban ]havi foglalkoztatásra tekintettel
kifizetendő  szociális  ágazati  összevont  pótlékhoz,  egészségügyi  kiegészítő  pótlékhoz és  azok
szociális hozzájárulási adójához.
A települési  önkormányzat a támogatásra akkor jogosult,  ha a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a
szerinti  szociális  ágazati  összevont  pótlék  és  egészségügyi  kiegészítő  pótlék  teljes  összege
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a
szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 5. és 7.
számú  mellékleteiben  meghatározott  összegén  felül  nyújtott  összege  és  az  arra  tekintettel
fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás  havi  összege  a  helyi  önkormányzati  költségvetési  szervek  foglalkoztatottjaira
vonatkozó,  előző  hónapra  számfejtett,  tárgyhónapban  kifizetendő  havi  pótlékok  szociális
hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 10-
éig  a  támogatás  önkormányzatokat  megillető  összegével  kapcsolatosan  teljesített
adatszolgáltatása alapján – havonta történik.

Módosítópont sorszáma: 133.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 34 079,4 millió forint

A támogatás  a  35  000 forint  egy lakosra  jutó  adóerő-képességet  meg nem haladó  települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
A támogatás számított összegét a
– 30%-a a [gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) ]Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban
részesülők 2017. augusztus és 2017. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
–  30%-a  a  [szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a
továbbiakban:  Szoctv.)  ]Szoctv.  33.§-ának  (1)  bekezdés  szerinti  aktív  korúak  ellátásában
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részesülők 2017. évi átlagos száma,
–  10%-a a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a
2016.  évi  adóbevallások  összesítése  alapján  számított  18-59  éves  korcsoporton  belüli
lakosságszámon belüli részaránya,
– 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya[,]
elismert mértéke szerint kell meghatározni.
A  támogatás  számított  összege  esetében  a  támogatási  mérték  számításakor  alkalmazandó
paramétertábla:

No.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-
képessége szerint (forint)

Támogatási mérték 
(%)

alsó határ felső határ maximuma minimuma

a b c d

1. 1 18 000 100 95

2. 18 001 24 000 95 60

3. 24 001 32 000 60 30

4. 32 001 35 000 30 10

A támogatás számított összege [estében]esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy lakosra
jutó adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható
meg:
TM = c + (AE - a)/(b - a) * (d - c)
ahol:
TM = támogatási mérték,
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a támogatás mértékének
számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,
a-b, c-d = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti értékek.
A támogatás meghatározása a támogatás számított  összegét  figyelembe véve az alábbi  képlet
szerint történik:
T  =  ha  SZT <  [SZT  +  ha(SZF2018>0;  akkor  K2017*1,6,  egyébként  K2017)]/2,  akkor  SZT,

egyébként [SZT + ha(SZF2018>0; akkor K2017*1,6, egyébként K2017)]/2

ahol:
T= [Támogatás]támogatás,
SZT = támogatás számított összege,
SZF2018= a  Magyarország 2018.  évi  központi  költségvetéséről  szóló 2017.  évi  C.  törvény 2.

melléklet, kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján visszamutatott,  az önkormányzatot a III.3.-
III.6. pontok szerint megillető támogatás összege,
K2017= az önkormányzat által a 2017. évi költségvetési beszámolóban a

-  a  „lakóingatlan  szociális  célú  bérbeadása,  üzemeltetése”,  a  „lakásfenntartással,  lakhatással
összefüggő  ellátások”,  „egyéb  szociális  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások,  támogatások”
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kormányzati  funkciókon teljesített  költségvetési  kiadások csökkentve a helyi  önkormányzatok
előző  évi  elszámolásából  származó  kiadások  és  az  ellátottak  pénzbeli  juttatásai  rovatok
összegével,
- a „támogatási célú finanszírozási műveletek” kivételével valamennyi kormányzati funkción az
ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített
kiadások együttes összege.
Az  adóerő-képesség  figyelembevételére  vonatkozó  szabályokat  a  Kiegészítő  szabályok  1.c)
pontja tartalmazza.

Módosítópont sorszáma: 134.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/számított létszám/év
A központi  költségvetés a számított  szakmai létszám alapján támogatást  biztosít  a Szoctv.,  a
Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család-
és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt
működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez
utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
valamennyi település [feladat-ellátását]feladatellátását biztosítja.
Támogatás  nyújtható  a  fentiek  szerint  meghatározott  települési  önkormányzatoknak  a  Gyvt.
szerinti  ellátási  területen  kívüli  települések  ellátásához is,  figyelembe véve  azon jogszabályi
rendelkezést,  hogy –  közös  hivatalhoz  tartozó  település  esetén  –  a  közös  hivatalhoz  tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben
az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.
Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás
igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.
E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.

Módosítópont sorszáma: 135.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
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d) pont db) alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

d) Házi segítségnyújtás
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63.
§-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően
működteti.
A támogatás  a  települési  önkormányzatot  a  házi  segítségnyújtás  szociális  segítés  keretében
ellátott  személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti  létszám szerint illeti
meg.

db) Személyi gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő
A támogatás  a  Szoctv.  63.  §  (4)  bekezdése  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti
szakmai  szabályok  alapján  biztosított  személyi  gondozás  keretében  kizárólag  személyi
gondozásra  megállapodást  kötött  ellátottak  után  jár.  2016.  évben  kötött  megállapodások
[estén]esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális
segítésre  kötöttek  megállapodást.  A  támogatásnál  nem  vehető  figyelembe  a  társadalmi
gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás.
Az ellátottak  számának meghatározása:  tervezéskor  a  személyi  gondozásra  megállapodással
rendelkező  ellátottak  részére  nyújtott  tevékenység  éves  becsült  óraszáma  alapján  kalkulált
ellátotti  létszám. Elszámoláskor az ellátotti  létszámot  [az ]a személyes  gondoskodást nyújtó
szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.7.)
SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni.
Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a
gondozásra  fordított  havi  147  órás  órakeret  arányosan  csökkentve  vehető  figyelembe.  Az
ellátottak  száma  igényléskor  és  elszámoláskor  sem  haladhatja  meg  a  befogadott  ellátotti
létszámot.
Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő –
társulás  gondoskodik,  úgy a  személyi  gondozásnál  figyelembe  vett  ellátotti  létszám után  a
fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 136.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei f)
pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
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f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 109 000 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak  megfelelően
időskorúak  nappali  ellátását  biztosító  intézményt  tartanak  fenn.  A  támogatás  az
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Azon  ellátott  után,  akire  vonatkozóan  a  támogató  szolgáltatás  és  a  közösségi  ellátások
finanszírozásának  rendjéről  szóló  jogszabályban  meghatározott  intézményen  belüli
foglalkoztatási  támogatást  vagy  fejlesztő  foglalkoztatás  működési  támogatását,  vagy  a
megváltozott  munkaképességű  munkavállalókat  foglalkoztató  munkáltatók  akkreditációjáról,
valamint  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók  foglalkoztatásához  nyújtható
költségvetési  támogatásokról  szóló  327/2012.  (XI.  16.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:
327/2012.  (XI.  16.)  Korm.  rendelet)  alapján  az  akkreditált  foglalkoztatónak  támogatást
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti.
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  tervezéskor  az  ellátottak  éves  becsült  száma,
elszámolásnál  a  nappali  ellátásban  részesülők  látogatási  és  eseménynaplója  alapján  naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
nap [alapul vételével ]alapulvételével  – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkeztetésben részesülők.
Amennyiben  az  időskorúak  nappali  intézményi  ellátásáról  –  a  Kiegészítő  szabályok  5.d)-e)
pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a
igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 137.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei g)
pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő
A támogatást  azok  a  települési  önkormányzatok  vehetik  igénybe,  amelyek  a  Szoctv.-ben
szabályozott módon és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti  szakmai szabályok szerint
fogyatékosok  nappali  ellátását,  illetve  demens  ellátást  biztosító  intézményt  tartanak  fenn.  A
demens  személyek  nappali  intézményében  a  támogatás  igénybevételének  feltétele,  hogy  az
ellátásban  részesülő  személy  rendelkezzen  pszichiáter,  neurológus,  vagy  geriáter  szakorvos
[demencia kórképet ]demenciakórképet igazoló szakvéleményével.
A támogatás  az  önkormányzatokat  az ellátottak  száma szerint  illeti  meg.  Azon ellátott  után,
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő
foglalkoztatás  működési  támogatását,  vagy a  327/2012.  (XI.  16.)  Korm.  rendelet  alapján  az
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akkreditált foglalkoztatónak 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  részesülők  látogatási  és  eseménynaplója  alapján  naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények
esetén a 6,  illetve 7 nap  [alapul vételével  ]alapulvételével  – osztva 251-gyel.  Nem vehetők
figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 110%-a igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 138.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
h) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 310 000 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak  megfelelően
pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás  az  önkormányzatokat  az ellátottak  száma szerint  illeti  meg.  Azon ellátott  után,
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő
foglalkoztatás  működési  támogatását,  vagy a  327/2012.  (XI.  16.)  Korm.  rendelet  alapján  az
akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás
40%-át igényelheti.
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  tervezéskor  az  ellátottak  éves  becsült  száma,
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített,
a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7
napos  nyitvatartással  működő  intézmények  esetén  a  6,  illetve  7  nap  [alapul  vételével  ]
alapulvételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és
a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.
Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 120%-a igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 139.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei i)
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pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/számított férőhely
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak  megfelelően
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.
A számított férőhelyek számának meghatározása:
Fh = L/251
Ahol:
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással
működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap [alapul vételével]alapulvételével. Elszámolásnál a
napi  átlagos  ellátotti  létszám  nem  haladhatja  meg  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzett
férőhelyek 120%-át.
Amennyiben a  hajléktalanok nappali  intézményi  ellátásáról  –  a  Kiegészítő  szabályok 5.d)-e)
pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 140.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
n) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 5 519,5 millió forint
A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet.
Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter 2018. november [30-áig….]30-áig állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Módosítópont sorszáma: 141.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 4. normatíva igénybevétel feltételei a)

49



pont aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

4. A települési  önkormányzatok által  biztosított  egyes szociális  szakosított  ellátások, valamint  a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2
606 040 forint/számított létszám/év
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó
jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós,
a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, a gyermekek és
családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg
személyek részére nyújtott támogatott lakhatást biztosító települési önkormányzatok részére, az
általuk  foglalkoztatott  szakmai  dolgozók  béréhez,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szociális
hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.j) pontja szerint számított
segítői létszám után illeti meg.
Az  átlagbéralapú  támogatás  azon  települési  önkormányzatokat  is  megilleti,  amelyek  a
gyermekek  átmeneti  gondozásának  biztosítására  a  Gyvt.-ben  szabályozott  módon  helyettes
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve az önálló
helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben
a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre fordítható.

aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési  önkormányzatok a  Kiegészítő  szabályok 2.a)  pontja  szerinti  igénylés  keretében
adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között:
- 0,7-szeres szorzóval kell figyelembe venni a családok átmeneti otthonában külső férőhelyen
elhelyezett személyeket,
-  1,2-szeres  szorzóval  kell  figyelembe  venni  azokat  a  személyeket,  akik  rendelkeznek  a
pszichiáter,  neurológus, vagy geriáter szakorvos  [demencia kórkép ]demenciakórkép  súlyos
fokozatát megállapító szakvéleményével,
-  1,35-szörös  szorzóval  kell  figyelembe  venni  a  fogyatékos  személyek  részére  nyújtott
támogatott lakhatás keretében elhelyezett személyeket,
-  0,96-szoros  szorzóval  kell  figyelembe venni  a  pszichiátriai  és  szenvedélybeteg  személyek
részére nyújtott támogatott lakhatás keretében elhelyezett személyeket.
Az ellátottak számának meghatározása:
– tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-
tel,
–  elszámolásnál  az ellátottak  gondozási  napokra  vonatkozó nyilvántartása szerint  összesített
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éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

Módosítópont sorszáma: 142.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 5. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont
Módosítás jellege: módosítás

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
A  települési  önkormányzatokat  kötött  felhasználású  támogatás  illeti  meg  az  általuk  a
bölcsődében,  mini  bölcsődében,  a  fogyatékos  személyek  nappali  intézményében  elhelyezett
gyermekek  számára  biztosított,  továbbá  az  óvodai,  iskolai,  kollégiumi  és  externátusi
gyermekétkeztetés  (a  [továbbiakban]továbbiakban: intézményi  gyermekétkeztetés)  egyes
kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő
költségvetési  szerv útján,  társult  feladatellátás  esetén a  társulás  által  fenntartott  költségvetési
szerv útján,  vagy gazdasági  társaságtól,  egyéni  vállalkozótól,  központi  költségvetési  szervtől
vagy  nemzetiségi  önkormányzattól  vásárolt  szolgáltatással  biztosítsa  az  étkeztetést.  Társult
feladatellátás  esetén  a  társulási  megállapodás  szerinti  székhely  önkormányzat  igényelhet
támogatást.
A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy
– az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény
vagy az önkormányzat bevétele legyen,
–  a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez
megállapodás szerint arányosan is történhet).

aa)  Az  intézményi  gyermekétkeztetés  kapcsán  az  étkeztetési  feladatot  ellátók  után  járó
bértámogatás
DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 900 000
forint/számított létszám/év
A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket
meghatározó  jogszabályok  alapján  elismert  átlagbéralapú  támogatást  biztosít  a
gyermekétkeztetést  biztosító  települési  önkormányzatok  részére,  az  önkormányzat  által
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A  számított  dolgozói  létszám  alapján  megállapított  bértámogatás  megilleti  azon
önkormányzatokat is, [melyek]amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e
támogatás  a  szerződés  szerinti  szolgáltatási  díj  [ellentételezésére]ellentételezése,  továbbá  a
gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi [kiadásra fordítható]kiadás fedezetéül szolgál.
Az ellátottak számának meghatározása
A települési  önkormányzat  az  általa  étkeztetett,  bölcsődében,  mini  bölcsődében,  óvodában,
nappali  rendszerű  köznevelésben,  továbbá  a  kollégiumi  ellátásban  részesülő  gyermekek,
tanulók,  fogyatékos  személyek  nappali  intézményében  elhelyezett  gyermekek  esetén  az
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ellátottak  számának  meghatározása  a  Kiegészítő  szabályok  5.l)  pontja  figyelembevételével
történik.  Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási  helyen biztosított  étkeztetésnél
vehető figyelembe.
A számított dolgozói létszám meghatározása
A számított  dolgozói  létszám –  a  kollégiumi,  externátusi  étkeztetettek  számán  kívüli  –  az
ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő
ha L értéke 1-100 közötti:
Dsz = (L/25+Lk/25)*F
ha L értéke 101-500 közötti:
Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F
ha L értéke 501-1 000 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F
ha L értéke 1 001-1 500 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F
ha L értéke 1 500 feletti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F
ahol:
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – [aa) alpont szerinti
összes ]ellátotti létszám,
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező,  [melynek]amelynek
értéke
1 feladatellátási hely esetén: 1,0
2-3 feladatellátási hely esetén: 1,1
4-6 feladatellátási hely esetén: 1,2
6 feladatellátási hely felett: 1,3
A dolgozók bértámogatásának meghatározása
Tsz = Dsz * Ábd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,
Ábd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő kifizetésére is.

ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
A  központi  költségvetés  támogatást  biztosít  a  települési  önkormányzatoknak  az  általuk
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és
dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött  helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Kgy – Szt
ahol:
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Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt
szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított  [ac)]aa) alpont szerinti
támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az
önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
Az  intézményi  gyermekétkeztetés  üzemeltetési  támogatásának  megállapításához  szükséges
adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős
miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
Az  intézményi  gyermekétkeztetés  üzemeltetési  támogatásának  önkormányzatonkénti
meghatározásáról  és  annak  összegéről  –  az  önkormányzatok  által  nyújtott  adatszolgáltatás
alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a
miniszterek  2018.  december  21-éig  döntenek.  A Kiegészítő  szabályok  2.b)  pontja  szerinti
májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

Módosítópont sorszáma: 143.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet IV. rész 2. normatíva
Módosítás jellege: módosítás

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

ELŐIRÁNYZAT: [12 780,6]13 005,6 millió forint

Az  előirányzat  az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-ában 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 önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás éves
összegét az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti
Bizottságok  –  a  Nemzeti  Előadó-művészeti  Érdekegyeztető  Tanács  által  véleményezett  –
javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.

a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: [9 680,0]9 805,0 millió forint
Az  előirányzat  a  nemzeti  és  kiemelt  minősítésű  színházművészeti  szervezetek  művészeti  és
[létesítmény-gazdálkodási]létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.

b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: [180,6]280,6 millió forint
Az  előirányzat  a  nemzeti  és  kiemelt  minősítésű  táncművészeti  szervezetek  művészeti  és
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[létesítmény-gazdálkodási]létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 2 920,0 millió forint
Az előirányzat a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok működési támogatását
szolgálja.

A IV.1. pont a), b) és e) alpontjai,  valamint IV.2. pont szerinti,  a fenntartó önkormányzatokat
megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2018. november 30-áig állapítja
meg.

Módosítópont sorszáma: 144.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet V. rész igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól –
Budapest  Főváros  Önkormányzatának  kivételével  –  a  támogatáscsökkentés  beszámítás  alapját
meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében
elvonásra  kerül  szolidaritási  hozzájárulás  jogcímen.  A  szolidaritási  hozzájárulás  számításakor
alkalmazandó paramétertábla:

No.

Kategóriák a települési 
önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége 
szerint (forint)

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás 
alapjának százalékában

alsó határ felső határ minimum maximum

a b c d

1 0 32 000 0 0

2 32 001 38 000 15 50

3 38 001 55 000 50 75

4 55 001 115 000 75 100

5 115 001 [1,00]100

A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZH = SZHA * [ c + (AE – a)/(b – a) * (d – c) ] / 100, egész számra kerekítve – KT, de értéke
legalább 0
ahol:
SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,
SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás
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mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,
a-d = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti érték,
KT  =  500  fő  lakosságszám  alatti  települések  esetében  alkalmazandó  korrekciós  tényező,
[melynek]amelynek összege 15 millió forint
Budapest  Főváros Önkormányzata esetében a szolidaritási  hozzájárulás összege 10 000,0 millió
forint.

Módosítópont sorszáma: 145.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont a) pont táblázat
Módosítás jellege: módosítás

2.  Az  e  melléklet  szerinti  támogatások  meghatározásához,  módosításához,  a  helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő
feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:

a) Támogatások meghatározása

No.
Adat-szolgáltatás
időpontja

Támogatás
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás célja

1. az Ávr. szerint I.2.
a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült 
évi mennyisége (m3) alapján

a lakossági díjak 
csökkentését célzó támogatás
megalapozása

2. az Ávr. szerint II.1. és II.2.

gyermeklétszám a 2018/2019. 
nevelési évi nyitó (október 1-
jei) tényleges, a 2018. 
december 31-ei állapotra 
becsült adatok, a 2019/2020. 
nevelési évi becsült adatok 
alapján, illetve a vezetői 
órakedvezmény miatti 
[pedagógus 
többletlétszám]pedagógus-
többletlétszám, valamint a 
segítők létszáma a becsült 
adatok alapján

a felmért gyermeklétszám, 
vezetői órakedvezmény 
miatti [pedagógus 
többletlétszám]pedagógus-
többletlétszám, illetve 
segítők létszáma alapján a 
2019. évi bértámogatás és 
óvodaműködtetési támogatás
megalapozása

3. az Ávr. szerint II.3.

e tábla 2. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 
2018/2019. nevelési évben 
ténylegesen utaztatott 
gyermekek, továbbá 
2019/2020. nevelési évben az 
utaztatott gyermekek becsült 
száma

utaztatott gyermekek 
támogatásának megalapozása

55



4. az Ávr. szerint II.5.
nemzetiségi pótlékban 
részesülő pedagógusok száma,

nemzetiségi pótlékhoz 
biztosított támogatás 
megalapozása

5. az Ávr. szerint III.3.
éves becsült ellátotti adatok, az
a) és b) pontok esetében az 
ellátási terület

a III.3. szerinti jogcímek 
támogatásának megalapozása

6. az Ávr. szerint III.4.

a bértámogatás 
megállapításához az ellátottak 
éves becsült száma; az
intézményüzemeltetési 
támogatáshoz a 2018. évi 
igénylés, valamint az 
időarányos teljesítés és a 2019.
évi paraméterek 
figyelembevételével 2019. 
évre becsült adatok

2019. évi szakmai dolgozók 
bértámogatása és az 
intézményüzemeltetési
támogatás megalapozása

7. az Ávr. szerint III.5.

a bértámogatás 
megállapításához az éves 
becsült ellátotti adatok és a 
székhely, illetve telephelyek 
száma; az üzemeltetési 
támogatás megállapításához a 
2019. évi feladatellátás becsült
adatai; a rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetése 
támogatásának 
megállapításához szükséges 
adatok

a dolgozók bértámogatása és 
az intézményi 
gyermekétkeztetési 
üzemeltetési támogatás 
megalapozása, továbbá a 
rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetése 
támogatásának megalapozása

8. az Ávr. szerint III.6.

a bértámogatás 
megállapításához az éves 
becsült ellátotti adatok és 
feladatellátási helyek száma; 
az üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai

a dolgozók bértámogatása és 
a bölcsődei üzemeltetési 
támogatás megalapozása

9. az Ávr. szerint IV.1.h)
2018. október 15-ei 
tényadatok

a megyei könyvtárral 
megállapodást kötő 
önkormányzatok számának 
felmérése a támogatásra 
jogosult önkormányzatok 
adatszolgáltatása alapján

10. 2019. február 26. IV.1.i)

[Az]az önkormányzat által 
2018. évben saját bevételei 
terhére könyvtári 
állománygyarapításra fordított 
összeg

[A]a települési 
önkormányzatok könyvtári 
célú érdekeltségnövelő 
támogatásának megalapozása
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Módosítópont sorszáma: 146.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont b) pont táblázat
Módosítás jellege: módosítás

2.  Az  e  melléklet  szerinti  támogatások  meghatározásához,  módosításához,  a  helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő
feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:

b) Támogatások évközi módosítása

No.
Adat-szolgáltatás
időpontja

Támogatás 
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja
Finanszírozás 
kezdő hónapja

1. 2019. május 15.

I.2., II.1., 
II.2., II.3., 
II.4., II.5., 
III.3., III.4., 
III.5., III.6.[,]

a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) 
módosítható; az óvodások száma, a 
vezetői órakedvezmény miatti
[pedagógus többletlétszám]pedagógus-
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, nemzetiségi pótlékban 
részesülő pedagógusok száma, valamint 
a szociális jogcímek esetében a becsült 
éves ellátotti adatok módosíthatók; a 
III.4., III.5.a) és III.6. jogcímeknél a 
becsült éves ellátotti adatok, és az 
üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai 
módosíthatók;
a III.5.b) jogcímnél az étkezési 
adagszám módosítható

I.2. esetében 
2019. 
szeptember;
II.1., II.2., II.3., 
II.4., II.5., III.3., 
III.4.a), III.[4.b) 
és III.]5.aa), 
III.5.b) és III.6.a)
esetében 2019. 
július;
III.4.b), III.5.ab) 
és III.6.b) 
esetében 2019. 
augusztus
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2. 2019. október 7.

I.2., II.1., 
II.2., II.3., 
II.4., II.5., 
III.3., III.4.a),
[, ]III.4.b), 
III.5., III.6.[,]

a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) 
módosítható; az óvodások száma, a 
vezetői órakedvezmény miatti 
[pedagógus többletlétszám]pedagógus-
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, nemzetiségi pótlékban 
részesülő pedagógusok száma, valamint 
szociális és gyermekétkeztetési 
jogcímek esetében a becsült éves 
ellátotti adatok, az üzemeltetési 
támogatás megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai 
módosíthatók;
a III.5.b) jogcímnél az étkezési 
adagszám módosítható

2019. december

Módosítópont sorszáma: 147.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) pont
Módosítás jellege: módosítás

2.  Az  e  melléklet  szerinti  támogatások  meghatározásához,  módosításához,  a  helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő
feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:

c)  A települési  önkormányzatok  egymás  közötti,  illetve  települési  önkormányzaton  kívüli  (a
továbbiakban:  önkormányzati  körön  kívüli)  szervezetnek  történő  feladat-,  illetve  intézmény
átadás-átvétele

No.
Adat-szolgáltatás 
időpontja

Támogatás 
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja
Finanszírozás kezdő
hónapja

1. 2019. május 15.
II.1., II.2.,
II.3.[,]

2019. szeptember 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
adatok megbontásával

2019. szeptember

III.3., III.4., 
III.5.a), III.6.

2019. július 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
ellátotti adatok megjelölésével

III.3. esetében 2019.
július;
III.4., III.5.a)[,] és 
III.6.esetében 2019. 
augusztus

2. 2019. október 7.
III.3.,
III.4., III.5.a),
III.6.

2019. december 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
adatok megbontásával

2019. december
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A települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén
az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A
kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről
szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz
szükséges  működési  engedélyét  (szociális  ellátások  esetében  a  szolgáltatói  nyilvántartásba
történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát arra
vonatkozóan,  hogy  az  e  törvény  alapján  számára  biztosított  támogatások  igényléséről  vagy
lemondásáról gondoskodott.
Az  egyrészről  települési  önkormányzatok,  másrészről  települési,  területi  nemzetiségi
önkormányzatok,  országos  nemzetiségi  önkormányzatok,  központi  költségvetési  szervek,
valamint  nem  állami  szervezetek  közötti  feladat-,  illetve  intézmény  átadása-átvétele  esetén,
amennyiben az  [intézmény átadás-átvételének]intézményátadás,  -átvétel időpontja  (tényleges
átadás-átvétel)  nem  esik  egybe  a  c)  pont  szerinti  táblázatban  szereplő  fenntartóváltási
időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást
[pénzeszköz-átadással]pénzeszközátadással,  -átvétellel  egymás  közötti  megállapodás  útján
rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás abban az esetben illeti
meg a feladatot, intézményt átadó települési önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az intézmény,
szolgáltatás  tekintetében  a  tényleges  átadás-átvétel  időpontjától  kezdve  működési  engedéllyel
(szociális  ellátások  esetében  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  történő  bejegyzést  igazoló
dokumentummal)  rendelkezik.  Ellenkező  esetben  a  feladatot,  intézményt  átadó  települési
önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadás-
átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról.
Az ellátottak arányában kell megosztani:
–  a III.4.b) alpont szerinti  támogatást  az időskorúak átmeneti  és tartós,  a hajléktalanok tartós
bentlakást  nyújtó  szociális  intézményeinek,  illetve  a  gyermekek  átmeneti  gondozásával
kapcsolatos feladatok,
–  a  III.5.ab)  alpont  szerinti  támogatást  az  intézményi  gyermekétkeztetési  feladat  települési
önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át
– óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. jogcímek szerinti,
– III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4. pont b) alpont szerinti,
– intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5. pont ab) alpont szerinti
támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le
kell mondania.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezettől vesz át
–  III.4.  jogcím szerinti  intézményt,  úgy a  III.4.  pont  b)  alpont  szerinti  támogatást  a  b)  pont
szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2019. május 15-éig igényelheti meg.
–  intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5. pont ab) alpont szerinti támogatást a b)
pont szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2019. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti táblázat 2.
alpontja szerint 2019. október 7-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot ellátja,
–  III.6.  jogcím szerinti  intézményt,  úgy a  III.6.  pont  b)  alpont  szerinti  támogatást  a  b)  pont
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szerinti  táblázat  1.  alpontja  szerint  2019.  május  15-éig,  illetve  a  b)  pont  szerinti  táblázat  2.
alpontja szerint 2019. október 7-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot ellátja.

Módosítópont sorszáma: 148.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

a)  [A]Az I.1. pont a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi
táblázat szerint kell figyelembe venni:

No.
Lakosságszám alsó és felső határa

Elismert köztisztviselői létszám

minimum maximum

a b c d

A. Községek

A.l. 2 000-3 000 6 8

A.2. 3 001-5 000 8 14

A.3. 5 001-11 142 14 23

B. Városok

B.l. 1 088-5 000 10 19

B.2. 5 001-10 000 19 26

B.3. 10 001-20 000 26 40

B.4. 20 001-34 900 40 58

B.5. 34 901-43 908 58 85

C. Megyei jogú városok

C.1. 32 974-60 000 76 135

C.2. 60 001-100 000 135 200

C.3. 100 001-203 493 200 282

D. Fővárosi kerületek

D.1. 22 365-60 000 64 112

D.2. 60 001-100 000 112 131

D.3. 100 001-132 543 131 157

Módosítópont sorszáma: 149.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont b) pont nyitó 
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szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

b) [A]Az I.1. pont a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:

Módosítópont sorszáma: 150.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont d) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

d)  Az  I.1.  pont  b)  alpont  szerinti  támogatások  megállapításakor  a  kiválással  érintett
önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartási adatbázis I.1.b) pont ba) alpont szerinti és az OSAP-
jelentés I.1.b) pont bb) és bd) alpont szerinti adatait lakosságarányosan meg kell osztani a 2014.
évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az
az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az I.1.b) pont támogatást megalapozó adatok két
település  közötti  megbontásáról,  úgy  e  támogatásokat  az  önkormányzatok  egymás  között
pénzeszközátadással rendezik.

Módosítópont sorszáma: 151.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont f) pont fa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:

fa) Az I.1.a)-e) pontok szerinti támogatások az I.1.f) pontja szerinti beszámítással csökkentett,
kiegészítéssel,  és  az  I.1.g)  pont  szerinti  korrekcióval  növelt  együttes  összege  kizárólag  az
igazgatással,  településüzemeltetéssel  és  egyéb  önkormányzati  feladatokkal  kapcsolatos
kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.
Turisztikai  kiadások  alatt  különösen  a  turisztikai  fejlesztések,  helyi/térségi  turisztikai
desztinációs  menedzsment  szervezetnek  működésre  és  fejlesztésre  történő  forrásátadás,  a
település  közigazgatási  területén  található  turisztikai  vonzerőkkel,  szolgáltatásokkal
kapcsolatos [marketing kiadások ]marketingkiadások (kutatás, promóció, oktatás), turisztikai
vonzerővel bíró rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos költségek, műemlékek
turisztikai  célú  felújítása,  látogathatóvá  tétele,  továbbá a  turizmus által  érintett  területek,  a
turisztikai  vonzerők  és  szolgáltató  helyek  környezetében  infrastrukturális  (utak,  parkolók,
turisztikai  információs  táblák,  kerékpárutak,  jelzett  turistaútvonalak)  és  városképi
(zöldfelületek,  díszkivilágítás,  díszburkolat)  elemek  létesítése,  karbantartása,  fenntartása
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ismerhető el.

Módosítópont sorszáma: 152.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

a) A pedagógusok[,] és a segítők bértámogatása az alábbiak figyelembevételével történik.

Vezetői órakedvezmény miatti [pedagógus többletlétszám ]pedagógus-többletlétszám számítása
2018/2019. nevelési évre:

2019/2020. nevelési évre:

ahol:
Vk1;  Vk2 =  a  2018/2019.,  illetve  a  2019/2020.  nevelési  évben  a  vezetői  órakedvezményből
adódó létszámtöbblet,
V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
–  2019.  év  első  8  hónapjában  a  2018/2019.  nevelési  évi  nyitó  (októberi  1-jei)  köznevelési
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
–  2019.  év utolsó 4 hónapjában a  2019/2020.  nevelési  évi  nyitó (októberi  1-jei)  köznevelési
statisztikai állapotra becsült
vezetői létszám.
Az  év  végi  elszámolás  mindkét  nevelési  év  tekintetében  a  köznevelési  statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra – az Nkt. 5. mellékletében – megállapított kötelező
nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.

Módosítópont sorszáma: 153.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

a)  Gondozási  nap:  egy  ellátott  [egy  napi  ]egynapi  intézményi  ellátása  (idős  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 fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen  [–
egészségügyi  ]– egészségügyi  vagy egyéb okból –  távollévőket  is  figyelembe kell  venni.  Az
intézményi jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 154.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont f) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

f)  A III.3.,  III.4.  és III.6.  jogcímek szerinti  támogatások igénybevételének feltétele  az ellátott
adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései
szerinti  –  nyilvántartásba  vétele,  valamint  az  időszakos  jelentési  kötelezettség  teljesítése.  A
támogatás  igénybevételére  a  fenntartó  attól  az  időponttól  jogosult,  amikor  a  nyilvántartásba
vettek  ellátását  az  időszakos  jelentés  szerint  ténylegesen  megkezdte.  Ha  a  települési
önkormányzatok  egymás  közötti  és  önkormányzati  körön  kívüli  feladat-,  illetve  intézmény
átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a Kiegészítő szabályok 2.c)
pontja  szerint  –  [pénzeszköz-átadással]pénzeszközátadással,  -átvétellel  egymás  közötti
megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség
teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.

Módosítópont sorszáma: 155.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) pont ia) alpont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

i)  A  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatások  egyidejű  igénybevételére
vonatkozó szabályok:

ia)  Ha  az  ellátott  ugyanazon  a  napon  több  szolgáltatótól,  intézménytől,  hálózattól,  illetve
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. c)-d) és
f)-k) és III.6. pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. §
(3)  bekezdésének  hatálya  alá  nem tartozó  (e  melléklet  alkalmazása  során  a  továbbiakban:
adatszolgáltatási  kötelezettséggel  járó  és  támogatott)  –  szociális  szolgáltatásban  vagy
gyermekek  napközbeni  ellátásában  részesül,  a  támogatás  szempontjából  az  adott  napon
ellátottként  csak  annál  az  engedélyesnél  vehető  figyelembe,  amelyik  az  ellátottról  előbb
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teljesítette [a]az f) pont szerinti időszakos jelentést.

Módosítópont sorszáma: 156.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont l) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

l)  A III.5.a)  jogcím  szempontjából  az  óvodai,  iskolai,  kollégiumi  és  externátusi  étkeztetést
igénybe vevő gyermekek, tanulók 2019. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben  [résztvevők ]
részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is
részt  vesz  –  csak  egy  létszámként  és  egy  intézménynél  szerepelhet.  Az  igényjogosultság
szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli,
többfogásos,  meleg  főétkezés  biztosított.  Az  elszámolás  dokumentuma  az  élelmezési
nyilvántartás, illetve térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.
Az étkezésben [résztvevők ]részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell
osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal,
iskolai  étkeztetés  esetén  185  nappal.  A szünidőben  szervezett  napközi  ellátás  (ideértve  az
üdültetés,  táboroztatás,  egyéb  szabadidős  program,  illetve  egyéb  szünidei  étkeztetéseket  is)
résztvevőinek létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.
A  Gyvt.  alapján  szervezett,  a  települési  önkormányzat  által  fenntartott  bölcsődében,  mini
bölcsődében  elhelyezett  gyermekek  esetében  az  intézményi  gyermekétkeztetésben  ellátottak
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével
meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti,
naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített  éves gondozási
napok száma osztva 230-cal.
A  települési  önkormányzat  által  fenntartott  fogyatékos  személyek  nappali  intézményében
elhelyezett  gyermekek  intézményi  étkeztetése  esetén  az  ellátottak  számának  meghatározása:
tervezéskor  az  ellátottak  éves  becsült  száma,  elszámolásnál  a  nappali  ellátásban  részesülők
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7
napos  [nyitva  tartással  ]nyitvatartással  működő  intézmények  a  6,  illetve  7  nap  [alapul
vételével ]alapulvételével  – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben
részesülők.

Módosítópont sorszáma: 157.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) pont mb) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
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m) A III.6. pont esetében

mb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító
intézményben  kell  jelenteni  az  áthelyezett,  beíratott  gyermeket  [(továbbiakban:  ](a
továbbiakban:  ügyeletes  ellátás).  Abban a  hónapban,  amikor  a  beíratott  gyermek ügyeletes
ellátást  is  igénybe  vesz,  –  a  III.6.  pontban  előírt  legfeljebb 10 napos  hiányzási  határérték
szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe
kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény
nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott
hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent.
Amennyiben  az  intézmény  a  hónap  egyetlen  napján  sem  tart  nyitva,  abban  az  esetben
támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe;

Módosítópont sorszáma: 158.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) pont nb) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

n) A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a  támogatás  céljaként  meghatározott  feladatokra használhatók fel,  a
következők mellett:

nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és
természetbeni  ellátások nyújtására,  valamint  az állampolgárok lakáshoz jutásának települési
önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet I. pont
11.  alpont  f)  pont  szerinti  ellátások önrészére,  a  III.3.,  III.5.  és  III.6.  jogcímek szerinti,  az
önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra, használható. A támogatás
szempontjából  kizárólag  az  „Ellátottak  pénzbeli  juttatásai”  megfelelő  rovatain,  illetve  a
„Lakáshoz  jutást  segítő  támogatások”,  a  „Lakóingatlan  szociális  célú  bérbeadása,
üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”,  az „Egyéb szociális
pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkciókon, valamint az [nc),
ne)  ]nd)  és  [nf)]nf)-nh) alpontokban  szereplő  kormányzati  funkciókon  elszámolt  kiadások
vehetők  figyelembe.  Amennyiben  az  önkormányzat  a  III.3.,  III.5.  és  III.6.  pont  szerinti
feladatokra  támogatásban  nem  részesül,  de  e  feladatok  ellátásához  társulás  vagy  másik
önkormányzat  felé  „Támogatási  célú  finanszírozási  műveletek”  kormányzati  funkción
teljesített  kiadással  hozzájárul,  úgy ennek  összege  a  támogatás  elszámolása  szempontjából
figyelembe vehető,

Módosítópont sorszáma: 159.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont p) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

p)  Demens  személyek  nappali  ellátása,  valamint  időskorúak  bentlakásos  ellátása  esetében  a
támogatás  igénybevételéhez  a  2019.  január  [1-e]1-je előtt  kiállított  [demencia  kórképet  ]
demenciakórképet igazoló szakvélemények is elfogadhatók.

Módosítópont sorszáma: 160.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 6. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

a) A IV.1. a) és b) pontok szerinti támogatások felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) [bekezdés d)
pontja]bekezdése, illetve 68. § (3) bekezdése szerinti beszámolókban is szerepeltetni szükséges.

Módosítópont sorszáma: 161.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 6. pont c) pont cd) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

c) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások  kizárólag  a  támogatás  céljaként  meghatározott  feladatokra  használhatók  fel,
figyelembe véve a szakmai jogszabályok előírásait, a következők mellett:

cd) A IV.1.d) pont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cda)  a  támogatás  szempontjából  kizárólag  a  cb)  és  cc)  alpontokban  szereplő  kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cdb)  amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult.  tv.  76.  § (3)
bekezdés  a)  pontjában  foglalt  közművelődési  alapszolgáltatáshoz  kapcsolódó  kiadásokra
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cdc)  Amennyiben  a  Kult.  tv.  64.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  nyilvános  könyvtárat
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cdd)  A Kult.  tv.  64.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az  illetékes  megyei  hatókörű  városi
könyvtárral  szolgáltatási  szerződést kötött  önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben
előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv.
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76.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  közművelődési  alapszolgáltatáshoz  kapcsolódó
kiadásokra kell felhasználnia.

Módosítópont sorszáma: 162.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 1. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat: 4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati,
az  állami  és  egyéb  szolgáltatók  által  végzett  lakossági  közműves  ivóvízellátás  és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más  [víziközmű társaságtól ]víziközmű-társaságtól  vásárolt,
illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a
pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az
ebben  várható  változások  és  a  szolgáltatás  tényleges,  illetve  várható  ráfordításai
figyelembevételével  történik.  A  támogatás  településenkénti  összegének  megállapítása  során
figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is.
Az  előirányzat  szolgál  részbeni  fedezetül  az  egészséges  ivóvízzel  való  ellátás  ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők
részére  az  egészséges  ivóvizet  zacskós  vagy  palackos  kiszerelésben,  illetve  tartálykocsis
szállítással biztosítani.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 163.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 4. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Előirányzat: 12 000,0 millió forint

Az  előirányzat  a  személyszállítási  szolgáltatásokról  szóló  2012.  évi  XLI.  törvény  4.  §  (4)
bekezdés  c)  pontja  szerinti,  a  Budapest  Főváros  Önkormányzata  által  kötelezően  ellátandó
feladatok  támogatására  szolgál.  A támogatás  a  fővárosi  helyi  közösségi  közlekedés  tárgyévi
működésének támogatására fordítható.
A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint
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az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló 2007.
október  23-i  1370/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  [EK
rendelet)  ]EK-rendelet)  alapján  megállapított,  a  fővárosi  helyi  közlekedési  közszolgáltatás
ellátása során felmerülő veszteséget.
A  vissza  nem  térítendő  támogatás  folyósítása  részletekben,  időarányosan  történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
A közlekedésért felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros Önkormányzatával a
támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt.

Módosítópont sorszáma: 164.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 5. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

Előirányzat: 2 050,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési
önkormányzat  igényelhet,  amely  a  településen  a  tárgyév  egészében  helyi  közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet,  illetve költségvetési  szervet tart  fenn, a helyi
közforgalmú  közlekedés  lebonyolítására  az  önkormányzati,  állami  és  egyéb  szolgáltatóval
jogszabály  alapján  közszolgáltatási  szerződést  kötött,  vagy egyéb  tevékenység  gyakorlásának
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás igénylésénél
a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a
tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként milyen összegű
saját  forrás  átadásával  járult  hozzá.  A támogatás  összege  ezen  önkormányzati  saját  forrást
legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból
súlyozott  –  személyszállítási  teljesítmények  (férőhely-kilométer)  arányában  kerül  elosztásra,
figyelembe  véve  az  egyes  közlekedési  üzemágazatok,  és  a  településkategóriák  tárgyévet
megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.

A  támogatás  elosztása  és  a  döntési  javaslat  előkészítése  során  figyelembe  veendő
környezetvédelmi súlyszámok a következők:

Dízel autóbusz
Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz
Elektromos és dízel-
elektromos hajtású autóbusz, villamos

1,00 1,75 1,75 2,90

A támogatás a települési önkormányzatnak az [EK rendelet ]EK-rendelet alapján megállapított, a
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helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – vesztesége
erejéig  igényelhető,  és  annak  pótlására  használható  fel.  A települési  önkormányzat  a  kapott
támogatást a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók
részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
A támogatásról  a  közlekedésért  felelős  miniszter  dönt.  A  vissza  nem  térítendő  támogatás
folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-
e.

Módosítópont sorszáma: 165.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 7. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előirányzat: 300,0 millió forint

Az  előirányzat  szolgál  a  megyei  önkormányzatok  tárgyévi  váratlan  kiadásai  támogatására  a
bevételeik figyelembevételével.
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatásról  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az  államháztartásért  felelős
miniszter együttesen, legkésőbb tárgyév november 30-áig dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet

a)  vissza  nem térítendő támogatás,  [melynek]amelynek felhasználási  határideje  a  tárgyévet
követő év november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg,

b)  visszatérítendő  támogatás,  [melynek]amelynek visszafizetési  határideje  a  támogatói
okiratban szereplő határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a.

Módosítópont sorszáma: 166.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 10. normatíva igénybevétel feltételei a)
alpont
Módosítás jellege: módosítás

10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

a)  A  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatást  kivételes  esetben,  pályázat  útján
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az  államháztartásért  felelős
miniszter  (a  továbbiakban  együtt:  miniszterek)  a  beérkező  támogatási  igények  elbírálását
követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 10-éig együttesen dönt.
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A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
–  vissza nem térítendő támogatás,  [melynek]amelynek felhasználási  határideje a folyósítást
követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelyeknek célja és
nagyságrendje megköveteli,  hogy a helyi  önkormányzatokért  felelős miniszter a támogatási
döntést  követően  a  támogatás  felhasználásának  és  elszámolásának  feltételeiről  támogatási
szerződést kössön a kedvezményezettel,
–  visszatérítendő  támogatás,  [melynek]amelynek visszafizetési  határideje  a  miniszterek
döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e,
–  vissza nem térítendő támogatás a  [szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szoctv.)  ]Szoctv.  45.  §-a  szerinti  kifizetésekhez,
[melynek]amelynek felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 167.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 11. normatíva igénybevétel feltételei a)
alpont af) alpont
Módosítás jellege: módosítás

11. Önkormányzati elszámolások

a) Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli

af) a helyi önkormányzatok által az  [államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) ]Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év
december 5-éig történő elmulasztása miatt  a költségvetési évben felfüggesztett  támogatások
összege,

Módosítópont sorszáma: 168.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 12. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

12. Kiegyenlítő bérrendezési alap

Előirányzat: 11 000,0 millió forint

Az előirányzatból  [az ]a 38 000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel
rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat pályázati úton támogatást
igényelhet  a  hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők  illetményének  emeléséhez.  Közös
önkormányzati hivatal esetében a pályázat benyújtására a székhely önkormányzat jogosult.
A [támogatásról]támogatás a [helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem
térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy ]2. melléklet  I.1. a)  pontja
szerinti  elismert  hivatali  létszám után  vehető  igénybe.  Az  igénylés  feltételeként  a  települési
önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019-re legalább a pályázati kiírásban
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meghatározott összegben [történik,]állapítja meg.
Az [felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.]egy lakosra jutó adóerő-képességtől
függő, differenciált támogatás fajlagos összegei:

Egy lakosra jutó adóerő-képesség kategóriák Kiegészítő támogatás fajlagos összege

20 000 forint vagy kevesebb 800 000 forint/fő/év

20 001- 25 000 forint között 760 000 forint/fő/év

25 001 - 27 500 forint között 720 000 forint/fő/év

27 501 - 30 000 forint között 680 000 forint/fő/év

30 001 - 32 500 forint között 640 000 forint/fő/év

32 501- 35 000 forint között 560 000 forint/fő/év

35 001 - 38 000 forint között 480 000 forint/fő/év

Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a 60. § (1) bekezdésében szereplő
összeg

a) 110%-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető,

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladta, de a 120%-át nem érte el, úgy a táblázat szerinti
fajlagos összeg 75%-a igényelhető,

c) 120%-át elérte vagy meghaladta, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg 50%-a igényelhető.
A támogatásról  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  dönt.  A vissza  nem  térítendő
támogatás  folyósítása  előfinanszírozás  keretében,  egy  összegben  történik,  felhasználásának
határideje tárgyév december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 169.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 1. normatíva
Módosítás jellege: módosítás

1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat: [360,0]370,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek,
kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására
és fejlesztésére, valamint kivételes esetben új eszköz beszerzésére pályázati úton igényelhetik.
Méltányolandó  kistérségi  [foglalkoztatás-politikai]foglalkoztatáspolitikai szempontok  esetén
lehetőség van a működtetés támogatására is. A működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának
határideje a tárgyév december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre szolgáló
támogatás felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e.
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A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább  [35,0]45,0 millió
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 15,0 millió forint illeti meg az előirányzatból.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért  felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

Módosítópont sorszáma: 170.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 3. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Előirányzat: 1 500,0 millió forint

Az  előirányzatból  a  települési  önkormányzat  pályázati  úton  támogatást  igényelhet  az  általa
fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
−  az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére,
fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődés
vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.
A támogatásból  megvalósuló  beruházást  a  beruházás  megvalósításától  számított  10  évig  az
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is)
fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat,  [mely]amely a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a 2018. évi költségvetési törvény azonos célú
támogatási jogcíméből vagy a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos
célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült.
A támogatásról  az államháztartásért  felelős  miniszter  dönt.  A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása  előfinanszírozás  keretében,  egy  összegben  történik.  A  támogatás  felhasználási
határideje 2021. december 31-e.
A 2018.  évi  költségvetési  törvény  3.  melléklet  II.3.  Önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatása jogcímen biztosított támogatás felhasználási határideje 2020. december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 171.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 6. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

6. Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

Előirányzat: 1 500,0 millió forint
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Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet bölcsődei, mini
bölcsődei férőhelyek kialakítására.
Az igényelhető támogatás összege
- új bölcsőde építése esetén legfeljebb 300 millió forint, de férőhelyenként nem haladhatja meg a
8 millió forintot,
-  meglévő  épület  bölcsődei  férőhelybővítése  esetén  legfeljebb  [80]100 millió  forint,  de
férőhelyenként nem haladhatja meg a 4 millió forintot,
- mini bölcsőde esetén legfeljebb 50 millió forint,  de meglévő épület férőhelybővítése esetén
férőhelyenként nem haladhatja meg a 3 millió forintot.
A támogatásból  megvalósuló  beruházást  a  beruházás  megvalósításától  számított  10  évig  az
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is)
fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat,  [mely]amely a
2018.  évben  azonos  célú  hazai  költségvetési  támogatási  jogcímből  vagy a  2014-2020.  évek
közötti  uniós  programozási  időszakban  azonos  célra  rendelkezésre  álló  európai  uniós
támogatásban részesült.
A támogatásról  az államháztartásért  felelős  miniszter  dönt.  A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása  előfinanszírozás  keretében,  egy  összegben  történik.  A  támogatás  felhasználási
határideje 2021. december 31-e.
A 2018. évi költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53.
Bölcsődei  fejlesztési  program  címen  biztosított  támogatás  felhasználási  határideje  2020.
december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 172.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 11. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

11. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása

Előirányzat: 7 400,0 millió forint

Az  előirányzat  szolgál  a  Normafa  Park  történelmi  sportterület  megvalósításához  szükséges
intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5.b) pontja alapján a „Hild-villa”
felújításának  és  a  hozzá  kapcsolódó  telek  környezetrendezésének  tárgyévi  munkálatainak
megvalósítására, továbbá a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint
a  Normafa  Park  történelmi  sportterület  megvalósításához  szükséges  intézkedésekről  szóló
1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a) 4.1-4.3. pontjai alapján az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztésének (Normafa
Kapuja),
b)  5.  pontja  alapján  a  Libegő  és  a  hozzá  kapcsolódó  infrastruktúra
[korszerűsítésére]korszerűsítésének és [fejlesztésére]fejlesztésének
tárgyévi munkálataira.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
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egy, vagy támogatott projektelemenként egy-egy támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII.
kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára. A támogatói okirat(ok)ban szereplő támogatás 50%-
ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik és a
további  részletek  tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására  csak  abban  az  esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november
15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 173.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 12. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

12. Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása

Előirányzat: 2 977,5 millió forint

Az előirányzat szolgál a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének
megvalósítására.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  [helyi
önkormányzatokért  ]kultúráért  felelős  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki  Makó  Város
Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 174.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 13. normatíva
Módosítás jellege: elhagyás

[13. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő
ellátásának támogatása

Előirányzat: 10 000,0 millió forint

Az előirányzatból a fővárosi kerületi önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a
tulajdonában  lévő  belterületi  szilárd  burkolat  nélküli  utak  szilárd  burkolattal  történő
ellátására és a jogszabályi feltételként előírt csapadékvíz-elvezetés megvalósítására.
A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.]
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Módosítópont sorszáma: 175.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20. Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása

Előirányzat: 19,0 millió forint

Az  előirányzat  fogászati  berendezések  beszerzésének  támogatására  szolgál.  A  támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Zalaapáti Község Önkormányzata számára.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 176.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 21. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

21. Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása

Előirányzat: 300,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatására. A támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 177.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 22. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

22. Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása

Előirányzat: 160,0 millió forint

Az előirányzat szolgál Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozásának támogatására. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi  önkormányzatokért  felelős miniszter
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támogatói okiratot ad ki Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 178.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 23. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

23. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása

Előirányzat: 60,0 millió forint

Az előirányzat  szolgál  a  Budapest  IX.  kerületi  MÁV-Aszódi  telep  vízhálózata  fejlesztésének
támogatására.  A támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért
felelős  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros
Önkormányzata számára.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 179.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 24. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

24. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása

Előirányzat: 110,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének
támogatására.  A támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért
felelős  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros
Önkormányzata számára.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 180.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 25. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

25. Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása
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Előirányzat: 250,0 millió forint

Az  előirányzat  szolgál  a  Golgota  téri  Stáció  helyreállításának  támogatására.  A  támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 181.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 26. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

26. Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása

Előirányzat: 200,0 millió forint

Az  előirányzat  szolgál  a  volt  Józsefvárosi  pályaudvar  területén  megvalósuló  strand-  és
gyógyfürdő  beruházás  előkészítésének  támogatására.  A támogatás  felhasználásának  részletes
szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki  Budapest
Főváros Önkormányzata számára.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 182.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont c) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A pályázatot

a)  az  I.1.  pont  szerinti  jogcím  esetében  a  vízgazdálkodásért  felelős  miniszter  az
államháztartásért  felelős  miniszter  és  a  szociál-  és  nyugdíjpolitikáért  felelős  miniszter
egyetértésével,

b)  az  I.2.,  I.9.  és  II.2.  pontok  szerinti  jogcím esetében  a  helyi  önkormányzatokért  felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,

c)  az  I.5.[,  II.1.] és  II.[13]1.  pontok  szerinti  jogcímek  esetében  a  közlekedésért  felelős
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével,

d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter,

e)  az  I.7.  és  I.10.  pontok  szerinti  jogcímek  esetében  a  helyi  önkormányzatokért  felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen,

f) a II.3. és II.6. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
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önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  a  szociál-  és  nyugdíjpolitikáért  felelős  miniszter
egyetértésével,

g)  a  II.4.  pont  szerinti  jogcímek  esetében  a  kultúráért  felelős  miniszter  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével

írja ki.

Módosítópont sorszáma: 183.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Áht. szerinti támogató

a) az I.4.,  I.5.[,  II.1.] és II.[14]1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős
miniszter,

b)  az  I.6.,  II.3.  és  a  II.6.  pontok  szerinti  jogcímek  esetében  az  államháztartásért  felelős
miniszter,

c)  az  I.3.,  II.4., II.7.  és  II.[7]12.  pontok  szerinti  jogcímek  esetében  a  kultúráért  felelős
miniszter.

Módosítópont sorszáma: 184.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az átlagbéralapú támogatás alapja

a)  A  [40]41.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  átlagbéralapú támogatás  alapja  – az
óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában, alapfokú
művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola), kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai  nevelési-oktatási,  valamint  pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  pedagógus-
munkakörben,  valamint  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

b)  A  [40]41.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  átlagbéralapú támogatás  alapja  – az
óvoda  kivételével  –  az  állam  által  fenntartott  iskolában,  kollégiumban,  gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
után kifizetett személyi juttatás és járulék.

Módosítópont sorszáma: 185.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 4. pont c) pont
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Módosítás jellege: módosítás

4.  Az iskolában,  a  kollégiumban,  a  gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
valamint a pedagógiai szakszolgálati  intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása

c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot ellátó
intézményeiben foglalkoztatott  pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát  közvetlenül
segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és d) pontban, valamint a 2. pont 2.1.
alpontban meghatározottak 30%-a a köznevelést alapfeladatként végző, a társasági adóról és  az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem
értve a nonprofit gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.

Módosítópont sorszáma: 186.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 4. pont e) pont
Módosítás jellege: módosítás

4.  Az iskolában,  a  kollégiumban,  a  gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
valamint a pedagógiai szakszolgálati  intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása

e) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Kjtvhr.)  16.  §  (6)  bekezdése  alapján  nemzetiségi  pótlékban
részesülő  pedagógusok  2018.  január  1-jétől  történt  5%-os, valamint  a  2019.  január  1-jétől
megvalósuló  további  15%-os  nemzetiségi  pótléknövekményének  és  közterheinek  elismert
összege [143 000]563 000 forint/fő/év.

Módosítópont sorszáma: 187.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 4. pont e) pont
Módosítás jellege: módosítás

4.  Az iskolában,  a  kollégiumban,  a  gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
valamint a pedagógiai szakszolgálati  intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása

e) A [pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény ]köznevelési  [intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.  30.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Kjtvhr.)  ]Kjtvhr.  16.  §  (6)  bekezdése  alapján
nemzetiségi  pótlékban  részesülő  pedagógusok  2018.  január  1-jétől  történt  5%-os  nemzetiségi
pótléknövekményének és közterheinek elismert összege 143 000 forint/fő/év.
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Módosítópont sorszáma: 188.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 5. pont d) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak  létszámának  megállapításához szükséges  –  az  óvoda  kivételével  –  a  nevelési-
oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók létszámának meghatározása

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali
munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos  vagy pszichés  fejlődési  zavarral  küzdő  sajátos  nevelési  igényű  tanulót  két
főként,  a  mozgásszervi,  érzékszervi,  középsúlyos  értelmi  fogyatékos,  autizmus  [spektrum
zavarral  ]spektrumzavarral  küzdő  vagy  halmozottan  fogyatékos  tanulót  három  főként  kell
számításba venni, ha a nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha az óvodában, a
nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermek,  tanuló  számára  az
egészségügyi,  pedagógiai  célú  habilitációs,  rehabilitációs  foglalkoztatást  nem  saját
alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal), hanem utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat igénybevételével láttatja el az intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló csak egy főként vehető figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 189.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 6. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A  finanszírozott  [pedagóguslétszám  ]pedagógus  létszám  meghatározásához  az  állam  által
fenntartott  intézmény  pedagógus-munkakörben  foglalkoztatottjainak  és  az  általa  fenntartott
iskolába,  gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási  intézménybe  felvett
gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak, valamint a pedagógiai
szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési
intézménytípusonként:

Módosítópont sorszáma: 190.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet II. rész 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1.  A  [40]41.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  támogatás  fajlagos  összege:  200  000
forint/gyermek, tanuló/év.
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Módosítópont sorszáma: 191.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet III. rész 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. A [40]41. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó

Módosítópont sorszáma: 192.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet III. rész 1. pont a) pont ab) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó

a)  az  Nkt.  szerinti  ingyenes  tankönyvek  biztosítása  érdekében  a  nappali  rendszerű  iskola,  a
nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola

ab)  ötödik  (beleértve  a  nyelvi  előkészítő  és  nemzetiségi  nyelvi  előkészítő),  hatodik  és
nyolcadik évfolyamán 2019. [október-1-jén ]október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,

összegű tankönyvtámogatásra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 193.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A [40]41. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a bevett
egyház  a  hit-  és  erkölcstanoktatásban  részt  vevő  tanulók  után  veheti  igénybe,  ha  ahhoz  olyan
tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.

Módosítópont sorszáma: 194.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

3.  A  [40]41.  §  (1)  bekezdés  d)  pont  db)  alpontjában  meghatározott  támogatás  szempontjából
elismert  számított  pedagóguslétszámot  egy  tizedesre  kell  megállapítani  a  hit-  és
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával számolva. A
tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a költségvetési éven belül
8 és 4 havi létszám) alapján történik.
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Módosítópont sorszáma: 195.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő
járulék  és  szociális  hozzájárulási  adó  kifizetéséhez,  a  dologi  kiadások,  az  ellátottak  pénzbeli
juttatásai  és  egyéb  működési  célú  kiadások,  valamint  felújítási  kiadások  finanszírozására
használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbéralapú támogatás azon
megbízási  jogviszonyban  foglalkoztatott  pedagógus  végzettségű  személyek,  valamint  nevelő  és
oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak megbízási díjára használható fel – az Nkt. 22. § (2)
bekezdésében, szakképző iskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban:  szakképzésről  szóló  törvény)  30.  §  (4)  bekezdésében meghatározott  alkalmazotti
arány mértékéig –, akik megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/B. § (2) bekezdés a) pont ad) [pontjában]alpontjában leírt
feltételeknek.

Módosítópont sorszáma: 196.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

8. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű
gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény[,] jogerős működési engedélye meghatározza
az Nkt.  4.  § 25.  pontja  szerinti  fogyatékosság típusát is,  és a szakvélemény szerint  kerül sor a
gyermek, tanuló nevelésére, oktatására. Továbbá október 1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló
közül  figyelembe  vehető  az  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermek,  tanuló  is,  akiről  a  tárgyévet
megelőző évben október 1-je és december 31-e között került kiállításra a szakvélemény, és az e
pontban foglalt további feltételek megvalósulnak.

Módosítópont sorszáma: 197.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 9. pont e) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló után, aki

e) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik,

Módosítópont sorszáma: 198.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 14. pont
Módosítás jellege: módosítás

82



14. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás
megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető figyelembe, ha az iskola, a
kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az adott köznevelési intézmény, valamint
fenntartója az állami feladatellátásban részt vesz vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a
[külön ]jogszabályban meghatározott  alsó határ.  Ha a  tanuló a  térítési  díj-fizetési  kötelezettség
mellett igénybe vehető oktatást jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a
tényt  fel  kell  tüntetni  a  törzslapján,  megjelölve  a  döntés  alapjául  szolgáló  jogszabályt,  továbbá
nyilván  kell  tartania  a  nevelési-oktatási  intézménynek  az  ehhez  és  egyéb  kedvezmények
igazolásához  szükséges  dokumentumokat.  Ebben  az  esetben  az  átlagbéralapú  támogatás
megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a
gyermek,  tanuló,  akinek  a  nevelési-oktatási  intézmény  a  [külön  ]jogszabályban  meghatározott
térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.

Módosítópont sorszáma: 199.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 25. pont b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. Elszámolási szabályok:

b)  A  [40]41.  §  (1)  bekezdés  a)-b)  és  e)  pontja  szerinti  támogatás  összesített  egyenlegének
rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy

Módosítópont sorszáma: 200.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

I. A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja:
Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI  DOLGOZÓK  ÁTLAGBÉRÉNEK  ELISMERT  ÖSSZEGE:  2  606  040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi  költségvetés  a  Kjt.,  valamint  a  [közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), ]
Kjtvhr.,  továbbá  egyéb,  a  kereseteket  meghatározó  jogszabályok  alapján  elismert  átlagbéralapú
feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti
intézményei  –  és  gyermekvédelmi  szakellátási  intézmény  nem  állami  fenntartói  részére.  Az
átlagbéralapú  támogatás  a  fenntartók  által  fenntartott  intézményben  foglalkoztatott  munkatársak
béréhez,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szociális  hozzájárulási  adójához  jár,  és  az  intézmény
működésével összefüggésben használható fel.
A támogatás éves összegének meghatározása
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Módosítópont sorszáma: 201.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész d) pont táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C D E

1 Főtípus Típus Altípus
Szorzószá
m (Ksz1) Kiegészítő rendelkezések

...

34

Gyermekvédelem
[Gyvt. 15. § (3) 
bekezdés a) és b) 
pontja]

otthont
nyújtó 
ellátás

speciális 
gyermekotthonban, 
[gyermekotthonban ]
speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális 
csoportjában biztosított 
gyermekvédelmi 
speciális ellátás

[1,55]2,03

A támogatást a fenntartó a 
Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya
alá tartozó intézményében 
ellátott:
– ideiglenes hatállyal 
elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a 
gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális 
szükségletű gyermekek,
– nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 
53. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti speciális szükségletű
gyermekek
után veheti igénybe.
Amennyiben a szolgáltatói 
nyilvántartás a 
gyermekotthon, lakásotthon 
vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az 
alkalmas a speciális ellátás 
biztosítására, a 
gyermekotthonban, 
lakásotthonban ellátott 
speciális ellátási szükségletű
gyermek után a 29-30. 
altípus szerinti támogatás 
vehető igénybe.

35

[speciális 
lakásotthonban]gyerme
kotthonban, 
lakásotthonban 
biztosított 
gyermekvédelmi 
speciális ellátás

1,55

36 szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben
biztosított 
gyermekvédelmi 
speciális ellátás

1,55
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37

gyermekotthonban 
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

A támogatást a fenntartó a 
Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya
alá tartozó intézményében 
ellátott:
a) ideiglenes hatállyal 
elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a 
gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján kettős 
szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal
nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 
53. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti kettős szükségletű 
gyermekek
után veheti igénybe.
Amennyiben a szolgáltatói 
nyilvántartás a 
gyermekotthon, lakásotthon 
vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az 
alkalmas a különleges és 
speciális ellátás együttes 
biztosítására, a 
gyermekotthonban, 
lakásotthonban ellátott 
kettős ellátási szükségletű 
gyermek után a 29-30. 
altípus szerinti támogatás 
vehető igénybe.

38

lakásotthonban 
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

39

különleges 
gyermekotthonban 
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

40

különleges 
lakásotthonban 
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

41

speciális 
gyermekotthonban, 
speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális 
csoportjában együttesen 
biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

[1,55]2,03

42

[speciális]gyermekottho
nban, lakásotthonban 
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

43

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben
együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges és speciális 
ellátás

1,55

Módosítópont sorszáma: 202.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet III. rész 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint a magasabb összegű
családi  pótlékra  jogosító  betegségekről  és  fogyatékosságokról  szóló  5/2003.  (II.  19.)  ESzCsM
rendelet 1. [számú ]melléklet II. Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság.

Módosítópont sorszáma: 203.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet III. rész 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

9.  A gyermekvédelmi  szakellátáshoz kapcsolódó támogatás  igénybevételére  a  következő sajátos
szabályok vonatkoznak:

a)  ha  a  gyermekvédelmi  szakellátásban  részesülő,  és  a  Gyvt.  45.§  (6)  bekezdése  alapján  az
utógondozói  ellátásban  részesülő  szülő  kérelmére  átmeneti  gondozásban  részesülő  gyermek
bölcsődei  vagy  családi  napközi  ellátásban  vagy  gyermek,  fiatal  felnőtt  köznevelési
szolgáltatásban  részesül,  a  bölcsődei  vagy  családi  napközi  ellátást  vagy  a  köznevelési
szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy
nem  állami  felsőoktatási  intézmény  fenntartója  a  feladathoz  kapcsolódóan  a  [40]41.  §  (1)
bekezdés a)-b) és e)  pontja szerinti  támogatás,  egyéb fenntartója  a  [40]41. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti támogatásra jogosult,

b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az intézményen belül
oktatott  tanulók létszáma alapján az ellátott  feladathoz kapcsolódóan az országos nemzetiségi
önkormányzat,  egyházi  jogi  személy  vagy  nem  állami  felsőoktatási  intézmény  fenntartója  a
[40]41. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a  [40]41. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti támogatásra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 204.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet IV. rész nyitó szövegrész és a) pont
Módosítás jellege: módosítás

IV. Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2019. január-december [hónapokban
]havi  foglalkoztatásra  tekintettel  kifizetendő  szociális  ágazati  összevont  pótlékhoz  és  annak
közterheihez, ha a fenntartó

a) a [41]42. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a [41]42. § (7) bekezdés szerint támogatásban részesül,
vagy
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Módosítópont sorszáma: 205.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet V. rész
Módosítás jellege: módosítás

V. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése

A [41]42. § (1) bekezdésében meghatározott  fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa
étkeztetett,  bölcsődei  ellátásban  részesülő,  a  Gyvt.  21/B.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.
A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont
l) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2019. január
1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.

Módosítópont sorszáma: 206.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 1. normatíva előirányzat és fajlagos 
összeg
Módosítás jellege: módosítás

1. Működési támogatás

ELŐIRÁNYZAT
XI. Miniszterelnökség fejezetben: [871,1]958,2 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben: [1 011,4]1 112,5 millió forint

Fajlagos összeg: [470 000]520 000 Ft/év

Módosítópont sorszáma: 207.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

ELŐIRÁNYZAT:
XI. Miniszterelnökség fejezet: [1 414,9]1 697,9 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet [361,2]433,4 millió forint

Módosítópont sorszáma: 208.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei 
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táblázat
Módosítás jellege: módosítás

1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő:

millió forint

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média [70,2]84,2

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média [70,9]85,1

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média [181,6]217,9

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média [294,0]352,8

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média [137,5]165,0

6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média [84,5]101,4

7 Országos Örmény Önkormányzat és Média [57,7]69,2

8 Országos Szlovák Önkormányzat és Média [166,0]199,2

9 Országos Szlovén Önkormányzat és Média [88,0]105,6

10 Szerb Országos Önkormányzat és Média [119,8]143,8

11 Országos Ruszin Önkormányzat és Média [67,3]80,8

12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média [77,4]92,9

13 Országos Roma Önkormányzat és Média [361,2]433,4

A  támogatás  az  –  Njtv.  alapján  létrehozott  –  országos  nemzetiségi  önkormányzatot  a
működésével  összefüggő  kiadásokhoz  és  a  nemzetiségi  média  feladatainak  ellátásához
kapcsolódóan illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 209.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

ELŐIRÁNYZAT:
XI. Miniszterelnökség fejezet: [1 054,3]1 159,7 millió forint
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet [165,9]182,5 millió forint

Módosítópont sorszáma: 210.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei 
táblázat
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Módosítás jellege: módosítás

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő:

millió forint

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [72,8]80,1

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények [35,5]39,1

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények [145,9]160,5

4
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[238,7]262,6

5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[48,0]52,8

6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények [53,0]58,3

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények [33,4]36,7

8 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények [197,9]217,7

9 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények [58,4]64,2

10 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [114,0]125,4

11 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények [35,3]38,8

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [21,4]23,5

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények [165,9]182,5

A  támogatás  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatot  az  Njtv.  117-122.  §-okban  foglalt
közfeladatai  ellátása  érdekében  létrehozott  nemzetiségi  önkormányzati  intézmények
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 211.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont d) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az [1]I.1. pont szerinti támogatásról, annak felhasználását
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2020. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt
be  a  támogató  számára,  [melynek]amelynek elfogadásáról  a  támogató  a  honlapján  történő
közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

Módosítópont sorszáma: 212.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont e) pont
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Módosítás jellege: módosítás

3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok

e)  A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  az I.2.  pont  szerinti  támogatásról,  annak felhasználását
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2021. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt
be  a  miniszter  számára,  [melynek]amelynek elfogadásáról  a  miniszter  a  honlapján  történő
közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

II. Rész

А fejezeti bevételi és kiadási főösszegekre vonatkozó módosítási szándék (a módosító javaslat а 
módosítási szándékot parlamenti korrektúrajelölés nélkül tartalmazza):

I. ORSZÁGGYŰLÉS 

5. cím összesen: 2 365,1 2 672,9 384,8

21. cím összesen: 1 131,7 25,0

22. cím összesen: 340,1 1,0 3,4

23. cím összesen: 8 297,7 8 713,2 415,5

24. cím összesen: 17 737,7 918,0

25. cím összesen: 1 137,2 21,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 139 865,1 12 492,1 -127 373,0
Hazai felhalmozási költségvetés 11 872,5 0,0 -11 872,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. fejezet összesen 151 737,6 12 492,1 -139 245,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 472,5 0,0 -2 472,5
Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0 -56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. fejezet összesen 2 529,1 0,0 -2 529,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 1 841,3 0,0 -1 841,3
Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0 -70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. fejezet összesen 1 911,3 0,0 -1 911,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 287,6 0,0 -1 287,6
Hazai felhalmozási költségvetés 31,7 0,0 -31,7
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Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 1 319,3 0,0 -1 319,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 505,5 17,0 -10 488,5
Hazai felhalmozási költségvetés 586,0 3,0 -583,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. fejezet összesen 11 091,5 20,0 -11 071,5

VI. BÍRÓSÁGOK

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 113 834,4 2 258,1 -111 576,3
Hazai felhalmozási költségvetés 13 501,3 0,0 -13 501,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. fejezet összesen 127 335,7 2 258,1 -125 077,6

VIII. ÜGYÉSZSÉG
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 47 336,2 37,0 -47 299,2
Hazai felhalmozási költségvetés 2 819,2 65,0 -2 754,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. fejezet összesen 50 155,4 102,0 -50 053,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 679 846,5 0,0 -679 846,5
Hazai felhalmozási költségvetés 49 070,5 0,0 -49 070,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. fejezet összesen 728 917,0 0,0 -728 917,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 690,3 930,2 -9 760,1
Hazai felhalmozási költségvetés 4 053,9 0,0 -4 053,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. fejezet összesen 14 744,2 930,2 -13 814,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 344 751,8 51 242,3 -293 509,5
Hazai felhalmozási költségvetés 457 965,9 30,8 -457 935,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 340,2 340,0 -0,2

XI. fejezet összesen 803 057,9 51 613,1 -751 444,8

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 185 579,2 32 204,0 -153 375,2
Hazai felhalmozási költségvetés 8 421,5 83,0 -8 338,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 221,0 0,0 -12 221,0

XII. fejezet összesen 206 221,7 32 287,0 -173 934,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 433 088,3 36 909,1 -396 179,2
Hazai felhalmozási költségvetés 79 757,9 1 291,0 -78 466,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. fejezet összesen 512 846,2 38 200,1 -474 646,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 721 842,8 26 540,5 -695 302,3
Hazai felhalmozási költségvetés 33 770,6 143,3 -33 627,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 17 800,9 465,5 -17 335,4

XIV. fejezet összesen 773 414,3 27 149,3 -746 265,0

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 682 191,8 45 737,1 -636 454,7
Hazai felhalmozási költségvetés 110 146,0 13 201,5 -96 944,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 554,4 54,7 -1 499,7

XV. fejezet összesen 793 892,2 58 993,3 -734 898,9

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 832 150,8 56 420,0 -775 730,8
Hazai felhalmozási költségvetés 413 154,8 53 919,4 -359 235,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 154 450,9 0,0 -154 450,9

XVII. fejezet összesen 1 399 756,5 110 339,4 -1 289 417,1

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 170 617,2 6 804,5 -163 812,7
Hazai felhalmozási költségvetés 116 637,9 176,2 -116 461,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. fejezet összesen 287 255,1 6 980,7 -280 274,4

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 7 708,4 0,0 -7 708,4
Hazai felhalmozási költségvetés 23 754,7 0,0 -23 754,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 769 291,7 10 494,0 -1 758 797,7

XIX. fejezet összesen 1 800 754,8 10 494,0 -1 790 260,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 221 527,0 1 010 176,7 -2 211 350,3
Hazai felhalmozási költségvetés 274 104,4 29 248,1 -244 856,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. fejezet összesen 3 495 631,4 1 039 424,8 -2 456 206,6

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 68 407,2 50,0 -68 357,2
Hazai felhalmozási költségvetés 59 952,1 0,0 -59 952,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. fejezet összesen 128 359,3 50,0 -128 309,3

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 

1 - 19. cím összesen: 140 373,9 351,3 4 338,5

20. cím összesen: 942,7 1,0 13,0 6,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 181 527,4 7 122,0 -174 405,4
Hazai felhalmozási költségvetés 11 351,5 6,0 -11 345,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. fejezet összesen 192 878,9 7 128,0 -185 750,9

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 484,4 33,1 -2 451,3
Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. fejezet összesen 2 579,4 33,1 -2 546,3

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 342,6 774,1 -9 568,5
Hazai felhalmozási költségvetés 742,7 34,0 -708,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. fejezet összesen 11 085,3 808,1 -10 277,2

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 53 349,9 43 439,8 -9 910,1
Hazai felhalmozási költségvetés 2 796,6 627,6 -2 169,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. fejezet összesen 56 146,5 44 067,4 -12 079,1

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 8 822,8 0,0 -8 822,8
Hazai felhalmozási költségvetés 609,8 0,0 -609,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. fejezet összesen 9 432,6 0,0 -9 432,6

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 9 683,9 2 097,2 -7 586,7
Hazai felhalmozási költségvetés 3 177,8 162,8 -3 015,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. fejezet összesen 12 861,7 2 260,0 -10 601,7

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 019 639,8 37 462,8 -982 177,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. fejezet összesen 1 019 639,8 37 462,8 -982 177,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 039 625,8 8 665 022,9 7 625 397,1
Hazai felhalmozási költségvetés 236 037,1 1 516 251,1 1 280 214,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 347 972,6 1 347 972,6

XLII. fejezet összesen 1 275 662,9 11 529 246,6 10 253 583,7

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 99 047,9 44 168,8 -54 879,1
Hazai felhalmozási költségvetés 71 894,0 13 715,0 -58 179,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. fejezet összesen 170 941,9 57 883,8 -113 058,1

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 13 965,0 3 465,0 -10 500,0
Hazai felhalmozási költségvetés 7 518,0 4 200,0 -3 318,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. fejezet összesen 21 483,0 7 665,0 -13 818,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 75 818,2 82 922,6 7 104,4
Hazai felhalmozási költségvetés 2 768,8 377,4 -2 391,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. fejezet összesen 78 587,0 83 300,0 4 713,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 453 259,3 453 318,1 58,8
Hazai felhalmozási költségvetés 31 545,5 595,1 -30 950,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. fejezet összesen 484 804,8 453 913,2 -30 891,6

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 25 772,4 25 772,4 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 8 021,0 8 021,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. fejezet összesen 33 793,4 33 793,4 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 7 037,9 27 053,3 20 015,4
Hazai felhalmozási költségvetés 7 727,1 0,0 -7 727,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. fejezet összesen 14 765,0 27 053,3 12 288,3

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 10 089,5 11 340,0 1 250,5
Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. fejezet összesen 10 130,0 11 340,0 1 210,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 451 007,6 3 451 007,6 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. fejezet összesen 3 451 007,6 3 451 007,6 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 441 868,2 2 442 068,2 200,0
Hazai felhalmozási költségvetés 200,0 0,0 -200,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. fejezet összesen 2 442 068,2 2 442 068,2 0,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 16 578 886,5 16 578 886,5 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 044 252,9 1 642 151,3 -402 101,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 955 659,1 1 359 326,8 -596 332,3

Központi alrendszer összesen 20 578 798,5 19 580 364,6 -998 433,9

Indokolás

1. A számszaki hatások átvezetése a főösszegeken.
2. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
3. Az adószabályok és a költségvetés közötti összhang megteremtése érdekében, valamint az érintett
előirányzatok közötti nullszaldós átrendezéssel összefüggésben a bekezdés törlése szükséges.
4. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
5. Lásd a T/503/838/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/503/838/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/503/838/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/503/838/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/503/829/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (1) bekezdése
értelmében a párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási,
oktatási  tevékenység  folytatása  céljából,  külön  törvény  rendelkezései  szerint,  a  központi
költségvetésből  támogatásra  jogosult  alapítványt  hozhat  létre.  Támogatásra  az  az  alapítvány
jogosult, amelyet olyan párt alapított, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának legalább
1%-át  megszerezte.  A  Momentum  Mozgalom  ennek  a  feltételnek  megfelelt,  így  jogosult  az
alapítvány létrehozására, azonban a létrehozás a Kvtv. benyújtásáig nem történt meg, ezért került a
megillető támogatás a Tartalék sorra.
11. A  KKV-szektor,  különösen  mikrovállalkozások  hitelhez  jutásának  elősegítése  érdekében
indokolt  a  Garantiqa  Hitelgarancia  Zrt.  állami  viszontgarancia  mellett  vállalható
kezességállományának emelése.
12. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
13. Lásd a T/503/838/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. A Steindl Imre Program részeként megvalósításra kerül a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye,
melyhez a 2019. évben 2540,0 millió forint biztosítása szükséges.
15. A politikai  kultúra  erősítésének,  a  közéleti  szerepvállaláshoz  szükséges  képzésnek  kíván
jelentősebb forrást biztosítani az előterjesztő. Forrást kíván biztosítani a pártalapítványok külföldi
megjelenésére.
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16-17. Az alapítvány bejegyzése megtörtént, így szükséges az eddig a Tartalék előirányzaton lévő
támogatás átcsoportosítása a pártalapítvány részére.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

18. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága magas színvonalú munkát végez a kommunista diktatúrával
kapcsolatos emlékezet állami megőrzése és a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása
érdekében. A módosító javaslat a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvény 20. §-a szerinti
állami  feladatok  hatékonyabb  ellátásához  szükséges  további  forrásokat  biztosítja.  A  javaslat
elsődleges  célja,  hogy  elősegítse  a  Bizottság  tudományos  ismeretterjesztő  tevékenységének
kibővítését,  valamint  modern  oktatási  segédanyagok  kiadását.  A módosító  javaslat  hozzájárul
továbbá,  hogy  a  Bizottság  a  nemzetközi  tudományos  együttműködésre  építve  fejlessze  idegen
nyelvű ismeretterjesztő tevékenységét.
19-20. A benyújtott  javaslat  tartalmazza  a  bírói  életpálya  részeként,  a  bírói  illetményrendszer
átalakításából  eredő  többletköltséget  (11092,4  millió  forint),  melyhez  a  szükséges  szaktörvény
módosítására nem került sor, így az összeg kivétele javasolt.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

21. A beosztási pótlék és a címpótlék bevezetése, valamint a vezetői pótlék emelése a szaktörvény
módosításához benyújtott eredeti törvényjavaslattól eltérően nem két ütemben, hanem egy ütemben
valósul meg. Az ehhez szükséges többletforrás biztosításáról gondoskodni kell.
22., 40., 53., 67., 73., 75. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi
pótlékának 15%-ról 30%-ra történő emelése 2019. január 1-jétől. A megfelelő címrendi helyeken
szükséges a fenntartók számára közvetlenül biztosítani az ehhez szükséges többlettámogatást.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

23. A módosítás célja az önkormányzati fejezeten belüli kulturális célú támogatások megemelése.
24.,  30. A Kormány  2018  márciusában  határozott  a  Budapest  fővárosi  kerületek,  valamint  a
budapesti  agglomerációs  települések  belterületi  burkolatlan  útállományának  szilárd  burkolattal
történő  ellátásáról  és  a  feladat  legkésőbb  2022.  december  31-ig  történő  befejezéséről.  Mivel  a
kormányhatározatban megjelölt feladat kifejezetten a fővárost és agglomerációját érint, ezért – a
statútum  rendelet  alapján  is  –  a  Miniszterelnökség  feladat-  és  hatáskörébe  tartozik.  Erre  való
tekintettel indokolt a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet helyett a XI. Miniszterelnökség
fejezeten belül, külön erre nevesített soron szerepeltetni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

25. A javaslat alapján több vidéki települést és a fővárost érintő új beruházásokra biztosít forrást a
központi költségvetés.
26.,  68. Lásd  a  T/503/838/6.,  25.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
27. A Salgótarjáni úti  Zsidó Temető kapcsán felmerülő helyreállítási  feladatokhoz 1100,0 millió
forint biztosítása szükséges.
28.,  69. Lásd  a  T/503/838/7.,  26.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
29. Lásd a T/503/838/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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31-32.,  36.,  76. Egyes  egyházi  támogatások  növelése  az  alábbiak  szerint:
- Az ösztöndíjprogramban résztvevők számát évről évre fokozatosan növelni szükséges, mivel a
keresztény  közösségek  szempontjából  válságövezetnek  számító  régiókban  az  oktatáshoz  való
hozzáférés esélyei rosszak. Ezen ösztöndíj e kisebbségek társadalmi megerősödéséhez és a jövőben
gazdasági  szerepvállalásához  járul  hozzá.  A többlettámogatás  egyrészt  a  2019.  évben  már  a
programban  lévők,  illetve  az  új  belépők  ösztöndíjának  fedezetét  biztosítja.
-  Magyarország  Kormánya  és  a  Magyar  Református  Egyház  megállapodás  alapján  beépített
többletigénynél  figyelembe  vett  létszám  korrigálása  érdekében  többlettámogatás  beépítése
szükséges.
- Az állami köznevelési  intézményekben biztosított  hit-  és erkölcstanoktatás teljes 8 évfolyamra
történő  kiterjesztésével  a  kis  létszámú  csoportok  száma  is  növekedett.  A többlettámogatás  a
megnövekedett  csoportok  számára  tekintettel  biztosítja  a  szükséges  fedezetet.
- Jelenleg a költségvetés nem biztosít fedezetet a más felekezeti iskolába „áttanító” hitoktatásra.
Ezen  többletigénnyel  a  köznevelési  intézményrendszeren  belül  a  hit  és  erkölcstanoktatás
finanszírozása teljes körűvé válik.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

33.,  38. Lásd  a  T/503/838/9.,  12.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
34.,  37. Lásd  a  T/503/838/10-11.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
35., 42. „A reformáció 500. évfordulójának méltó megünnepléséért Alapítvány” 2017. október 29-
én avatta  fel  Budapest  XVI.  kerületében a  reformáció 500. évfordulójára készített  emlékművét,
amely az egyik legjelentősebb alkotás ezen a téren Közép-Európában. Az ünnepség keretében a
beruházás  első  ütemében  az  emlékmű,  a  kilátótorony  és  a  kávézó  pavilon  került  átadásra.  A
beruházás  második  ütemében  kerül  kiépítésre  a  parkterület,  a  játszótér,  a  parkolók,  a  park
pavilonnal és a görög nézőtér. A módosító javaslat az ehhez szükséges forrást biztosítja.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

39. Lásd a T/503/829/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
41. A Geszti Tisza-kastély felújításához szükséges forrás 2018. évi üteme nem kerül átütemezésre a
2019. évre, biztosításra kerül már a 2018. évben, így a 2019. évre ezen a jogcímen betervezett forrás
felszabadul.
43. Lásd a T/503/829/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
44. A  Hegyközségek  Nemzeti  Tanácsa  részére  egyszeri  eszközberuházások  támogatásához
többletforrást  szükséges  biztosítani,  melyből  informatikai  beruházások  valósulnának  meg
(szoftverfejlesztés, az elavulttá vált számítástechnikai eszközpark pótlása).
45. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.  törvény alapján az állami és
önkormányzati  állatvédelmi  feladatok  ellátáshoz  –  menhelyek  és  ebrendészeti  telepek
korszerűsítése, hatóság által elkobzott állatok elhelyezése, ivartalanítás, tudatformálás – a központi
költségvetés  támogatást  nyújt.  A  javaslat  e  feladatok  maradéktalan  ellátásához  biztosít
többletforrást.
46. A Kormány  döntése  (1296/2018.  (VII.  4.)  Korm.  határozat)  értelmében  a  Terrorelhárítási
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Központ  látja  el  a  külgazdasági  és  külügyminiszter  védelmét.  A javaslat  a  feladat  ellátásához
szükséges 2019. évi forrást biztosítja.
47.,  84. Lásd  a  T/503/838/13.,  28.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
48., 61. A beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatok átadása miatti előirányzat-
átcsoportosítás a két érintett tárca (PM és KKM) közötti megállapodás alapján.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

49., 55., 104-105. Lásd a T/503/838/14., 18., 31-32. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat indokolását.
50.,  66. Lásd  a  T/503/838/15.,  24.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
51., 56., 62., 65. Lásd a T/503/838/16., 19-20., 23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat indokolását.
52.,  96. Lásd  a  T/503/838/17.,  30.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
54.,  57.,  106. A  kormányzati  struktúraváltással  összhangban  a  tulajdonosi  joggyakorlással
kapcsolatos  általános  működtetési  források  a  nemzeti  vagyon  kezeléséért  felelős  tárca  nélküli
miniszterhez kerülnek, a szaktárcánál a szakmai feladatok forrását szükséges tervezni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

58-60., 102. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1252/2018.  (V.  25.)  Korm.  határozat  módosításáról  szóló 1292/2018.  (VII.  2.)  Korm.  határozat
szerint szükséges a kormánybiztos feladatainak forrásául szolgáló előirányzatok ITM-MK fejezetek
közötti nullszaldós átrendezése, valamint az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok előirányzat átnevezése annak érdekében, hogy jobban tükrözze az ellátandó
feladatokat.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

63-64. Lásd  a  T/503/838/21-22.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
70. A  javaslat  arra  irányul,  hogy  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  javára  a  megelőző  régészeti
feltárásokkal  kapcsolatos  feladatellátáshoz  biztosított  többlet  mind  összegében,  mind  kiemelt
előirányzati bontásában igazodjon a feladatellátáshoz.
71. A javaslat  forrást  biztosít  a  Szabadtéri  Néprajzi  Múzeumban megvalósuló  Erdély tájegység
beruházás folytatásához.
72.,  91. Lásd  a  T/503/838/27.,  29.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
74.,  77.,  116-119. A  módosítás  a  kormányzati  struktúraváltással  összefüggésben,  az  Emberi
Erőforrások  Minisztériuma  és  a  Bethlen  Gábor  Alap  mint  fejezet  közötti  átcsoportosítást
tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

78. Szenes  Iván  zeneszerző  munkásságának  méltó  megőrzése  érdekében  a  nevét  viselő

97



emlékmúzeum épületének biztosításához (ingatlanvásárlás és felújítás) nyújt fedezetet a támogatás.
79., 90. A családbarát közgondolkodás hatékonyabb közvetítésében az Egyesület nélkülözhetetlen
szerepet játszik. A NOE 1987-ben alakult, jelenleg kb. 14000 család a tagja, az országban több mint
250 helyi közösségük tevékenykedik, aktívan részt vesznek nemzetközi szerveződésekben, pl. az
Eurochild nevű európai hálózat munkájában. Mind a szervezet működése,  mind a megvalósított
programjaik  szervesen  kapcsolódnak  a  családpolitikai  célkitűzések  megvalósításához,  a  NOE
támogatása korábban is biztosított volt (a Családpolitikai Programok előirányzaton belül), azonban
indokolt önálló előirányzatként való feltüntetésük.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

80. A magyar  nemzeti  csapat  a  2019.  és  2020.  években  öt  nemzetközi  multisport  eseményen
(Európa  Játékok  [Minszk 2019],  Nyári  Ifjúsági  Olimpiai  Fesztivál  [Baku 2019],  ANOC World
Beach  Games  [San  Diego  2019],  Nyári  Olimpiai  Játékok  [Tokió  2020],  Téli  Ifjúsági  Olimpiai
Játékok [Lausanne 2020]) vesz részt, ahol – maguk a tokiói nyári és lausanne-i ifjúsági téli játékok
mellett  –  a  tokiói  2020-as  olimpiára  lehet  részvételt,  kvótát  kivívni.  Annak érdekében,  hogy a
részvételhez kapcsolódó nevezési, akkreditációs és a kiutazással összefüggő szervezési feladatokra
elegendő forrás álljon rendelkezésre, szükséges az igényelt összeg biztosítása a MOB számára.
81. A módosító  javaslatban  szereplő  forrás  a  NETFIT®  rendszer  működtetésére,  az  Európai
Diáksport Napja és a TE IS programok szervezésére szolgál.
82. A  Szegedi  Ifjúsági  Centrum  fejlesztésével  összefüggő  projekt  megvalósítása  érdekében
szükséges a többlettámogatás.
83. A  javaslat  többletforrást  biztosít  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  épületének  állagmegóvó
felújítására.
85. A Kárpát-medencei magyarság helyben maradását és kulturális identitásának megőrzését segítő,
valamint  a  magyar  nemzettudat  erősítését  célzó  Rákóczi  Szövetség  támogatásának  növelésére
irányul a javaslat.
86. A módosítás az egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
előirányzatának növelésével az Egy Csepp Figyelem Alapítvány tevékenysége támogatását hivatott
szolgálni.
87. A módosítás megemeli a Gézengúz Alapítvány támogatási összegét, amely hozzájárul a sérült
koraszülött gyermekek ellátásához.
88-89. A javaslat többletforrást biztosít a fogyatékossággal élő személyek szervezetei számára.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

92. A  Thália  Színház  és  Mikroszkóp  Színpad  fejlesztésére  irányuló  beruházáshoz  szükséges
forrásbiztosításra  már  2018-ban sor  kerül,  így a  2019.  évi  központi  költségvetésben ilyen  célú
előirányzat szerepeltetése nem indokolt.
93. A célra  szolgáló  uniós  források  megszűnésével  szükséges  megteremteni  a  tanodák  hazai
költségvetésből történő finanszírozását.
94. Lásd a T/503/829/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
95. Lásd a T/503/829/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
97. A  javaslat  a  Nemzeti  Kommunikációs  Hivatal  többletfeladatainak  ellátásához  szükséges
támogatás biztosítását tartalmazza.
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98., 101. A módosítás célja, hogy a törvényjavaslatban elkülönítetten jelenjen meg a Kommentár
Alapítvány számára biztosítandó összeg.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

99. A Rakacai-víztározó  komplex  szabadidős  és  öko-turisztikai  fejlesztésének  előkészítéséhez
szükséges 150,0 millió forint biztosítása.
100. A  Kormány  Magyarország  történelmi  és  kulturális  értékeinek  –  az  európai  kultúrába
ágyazottságának  kiemelésével  történő  –  népszerűsítéséről,  valamint  az  erre  irányuló  projektek
állami támogatásáról döntött, melyhez a 2019. évben 930,0 millió forint biztosítása szükséges.
103. Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások elnevezésű új előirányzatra szükséges
2000,0  millió  forint  többlet  biztosítása  az  alábbi  feladatokra:  via  ferrata  –  vasalt  utak;  városi,
legalább 1 km hosszú futókörök; bringaparkok; sípálya-fejlesztések; nyitott tornaterem program;
hajtányozás; aktív kikapcsolódást népszerűsítő eszközök felállítása, kialakítása.
107. Az UD-HD rendszerrel  szemben támasztott  követelmények növekedése miatt  szükséges az
UD-HD  infrastruktúra  cseréje,  új  információs  technológia  bevezetése.  Az  UD-HD  rendszer
elemeinek  folyamatos  fejlesztésével,  a  hatályos  vállalkozói  szerződések  teljesítését,  a  jövőbeli
működést  támogató  szerződések  költségeit,  illetve  a  jogszerű  működést  biztosító  licencelési
eljárásárok finanszírozását biztosítják e többletkiadások.
108-109., 112-114. A módosítások a törvényjavaslat benyújtása után felülvizsgált egyes bevételi és
kiadási tételek változásait tartalmazzák.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

110. Lásd a T/503/829/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
111., 115., 122-123. A módosítás az adószabályok és a költségvetés közötti összhang megteremtése
érdekében az érintett előirányzatok közötti nullszaldós átrendezést tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

120-121. Lásd  a  T/503/838/33-34.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
124. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
125. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
126. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
127. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
128. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
129. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
130. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
131. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának 30 %-ra
történő  emelése  miatt  növelni  szükséges  a  nemzetiségi  pótlék  támogatási  előirányzatát  és  a
támogatás fajlagos összegét.
132. A  javaslat  a  szociális  ágazati  összevont  pótlékhoz,  egészségügyi  kiegészítő  pótlékhoz
kapcsolódó támogatás esetében pontosítja a jogosultsági időszakot.
133. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
134. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
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135. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
136. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
137. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
138. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
139. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
140. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
141. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
142. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
143. A javaslat  alapján  a  kulturális  célú  támogatások előirányzatai  emelkednek  a  feladatellátás
színvonalának növelése érdekében.
144. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
145. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
146. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
147. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
148. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
149. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
150. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
151. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
152. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
153. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
154. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
155. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
156. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
157. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
158. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
159. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
160. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
161. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
162. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
163. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
164. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
165. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
166. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
167. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
168. A javaslat alapján a költségvetési törvény rögzíteni fogja a kiegyenlítő bérrendezési alap főbb
szabályait: meghatározásra kerül a jogosultságot megalapozó adóerő-képesség felső határa, a sávos
támogatási mértékek és a pályázat benyújtásának főbb feltételei.
169. A javaslat  alapján  növekszik  a  kompok,  révek  működtetéséhez  kapcsolódó  előirányzat  és
Mohács Város Önkormányzatát megillető támogatás minimum összege.
170. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
171. Jogtechnikai és nyelvhelyességi javítások, illetve az egyes hivatkozások pontosítása.
172. A Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása kapcsán szükséges rögzíteni
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azokat a további projektelemeket, amelyek kiadásaira fedezetet nyújt a 2019. évi támogatás. Ezzel
összefüggésben  pontosítani  kell  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói  okirat
kiadásával kapcsolatos feladatait.
173.,  183. A Makói  Városi  Termál-  és  Gyógyfürdő  (Hagymatikum)  fejlesztésének  támogatása
jogcím esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter helyett a kultúráért felelős minisztert
szükséges támogatóként feltüntetni.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

174., 182. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli  utak szilárd burkolattal  történő
ellátásának  támogatása  nem a  IX.  Helyi  önkormányzatok  támogatásai  fejezetből,  hanem a  XI.
Miniszterelnökség  fejezetből  lesz  biztosítva,  így  az  elhagyni  javasolt  szövegrészekre  nincsen
szükség.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

175-181. A javaslat alapján hét új beruházáshoz biztosít forrást a központi költségvetés.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

184. Lásd a T/503/838/35. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
185. Lásd a T/503/838/36. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
186. A nemzetiségi  nevelési-oktatási  feladatot  ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának 2019.
január 1-jétől 15%-ról 30%-ra történő további emelése miatt szükséges a 7. melléklet I. pontjának 4.
pont e) alpontjában rögzített feltételrendszer, illetve fajlagos összeg módosítása.
187. Lásd a T/503/838/37. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
188. Lásd a T/503/838/38. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
189. Lásd a T/503/838/39. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
190. Lásd a T/503/838/40. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
191. Lásd a T/503/838/41. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
192. Lásd a T/503/838/42. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
193. Lásd a T/503/838/43. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
194. Lásd a T/503/838/44. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
195. Lásd a T/503/838/45. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
196. Lásd a T/503/838/46. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
197. Lásd a T/503/838/47. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
198. Lásd a T/503/838/48. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
199. Lásd a T/503/838/49. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
200. Lásd a T/503/838/50. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
201. Szövegpontosítás, értelmezési pontosítás, egyúttal szorzószám-módosítás a gyermekvédelmi
szakellátásban  elhelyezett  speciális  szükségletű  gyermekek  ellátásához  kapcsolódóan,  tekintve,
hogy az egyre komplexebb szükségletekkel rendelkező gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése
az átlagosnál nagyobb kihívást jelent.
202. Lásd a T/503/838/51. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
203. Lásd a T/503/838/52. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
204. Lásd a T/503/838/53. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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205. Lásd a T/503/838/54. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
206. Lásd a T/503/829/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
207-208. Lásd  a  T/503/829/8-9.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
209-210. Lásd  a  T/503/829/10-11.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
211. Lásd a T/503/838/55. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
212. Lásd a T/503/838/56. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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