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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 2020.
évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 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) 2020. évi
a) kiadási főösszegét [21 791 743,4]21 792 993,4 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [21 424 733,3]21 425 983,3 millió forintban,
c) hiányát 367 010,1 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai működési költségvetés 2020. évi
a) kiadási főösszegét [18 026 660,5]18 000 071,6 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [18 026 660,5]18 000 071,6 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 2020. évi
a) kiadási főösszegét [2 070 830,5]2 110 659,6 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [1 902 027,1]1 929 866,0 millió forintban,
c) hiányát [168 803,4]180 793,6 millió forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az
európai uniós fejlesztési költségvetés 2020. évi
a) kiadási főösszegét [1 694 252,4]1 682 262,2 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 496 045,7 millió forintban,
c) hiányát [198 206,7]186 216,5 millió forintban
állapítja meg.
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
4. §
(1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1.
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó bevett
egyháznál, illetve belső egyházi jogi [személyénél]személynél foglalkoztatottak részére a 2020.
évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(9) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 4.
Hazai bölcsődefejlesztési program jogcímen a bölcsődei ellátást biztosító intézmények,
szolgáltatások létrehozására és kapacitásbővítésére.
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (3) bekezdés
2

Módosítás jellege: módosítás
(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos
feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. [Hazai innováció támogatása ]Kutatási
Alaprész cím terhére 2020. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az Országgyűlés - az [Áht. ]államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek
vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása
kivételével - magának tartja fenn a jogot
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a
fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett
előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet,
a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI.
[Rendes bíróságok ]Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági
Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar
Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
csökkentésére.
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
18. §
(1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal
összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen
az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi
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önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet és a 3. melléklet I. pont [12]11-[15]14. alpontja
szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben
történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. [Rendes bíróságok ]Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. [Rendes bíróságok ]Bíróságok fejezet, 1.
[Rendes bíróságok ]Bíróságok és 2. Kúria cím javára.
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
26. §
(1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési
[célelőirányzata ]célelőirányzat jogcímcsoportja tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból
származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2020. évben
várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele – az 1-8. havi teljesítési adatok alapján – meghaladja a
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési
hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a 2020. évben várhatóan
pénzforgalmilag teljesülő bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő
összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20.
cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás 2020. december 21-ig pénzforgalmilag
teljesült bevétel mértéke meghaladja a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím,
11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatán az (1) bekezdés
szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb
2020. december 23-ig megnövelheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím,
11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel és
az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeg különbségének megfelelő
összeggel.
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: elhagyás
[(3) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás
ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési
kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.]
Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
33. §
(1) A szociális hozzájárulási adó 2020-ban megfizetett összegének 71,63%-a az Ny. Alapot,
28,37%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az [Alapokat
]Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta
utalja át a jogosult számlájára.
Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
39. §
(1) A 2. melléklet, a 3. melléklet I. pont 10. alpont c) pont ce) [pontja]alpontja és a 3. melléklet I.
pont 11-14. alpontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési
önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban
igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján
nyújtott, a 3. melléklet I. pont 10. alpont f) pont fa)-fb) [pontjában]alpontjában meghatározott
ellátások esetében, ha
a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a
január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül
történik,
b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést,
első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban
meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.
Módosítópont sorszáma: 13.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
40. §
(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház és annak
belső egyházi jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a
pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és
gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a
bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a 7. melléklet II. pontja szerint,
Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: elhagyás
40. §
(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
[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,]
Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés d) pont záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
40. §
(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan
da) tankönyvtámogatást és
db) átlagbéralapú támogatást
állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam és a nemzetiségi
önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja
szerint,
Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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41. §
(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi
önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a
humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a
továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők
szerint:
a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III.
pont 2. alpont c)-m) pontjában, III. pont 3. alpont a) pontjában és III. pont 5. alpont a) pont aa)
[pontjában]alpontjában, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében a II. pont 4.
alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett
illeti meg,
Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés a)-b) pontjai és a (4) bekezdés szerinti állami
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én nem haladhatja
meg a 870 000,0 millió forintot.
Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve
cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten
- az Szja[.] tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó,
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény
eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(2) Az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a
2020/2021. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti
tankönyvtámogatás összege
a) a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív
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pedagógiai feladatot ellátó iskola
aa) első-negyedik évfolyamán 9 000 forint/fő/év,
ab) ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és
nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik-tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,
ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János
Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi fogyatékos
tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,
b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű
iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén 5 000 forint/fő/év,
c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.
Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1)
bekezdés [c) és e) ]d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik
meg.
Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. §
Módosítás jellege: módosítás
63. §
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése
szerinti deviza-illetményalap összege 2020. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti
lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, [az óvodáztatási és iskoláztatási
költségtérítés-alap ]a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint, a Magyarország Európai
Unió melletti Állandó Képviseletére kihelyezettek esetén 150 000 forint.
Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § [(4)](3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
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határozzon meg.
Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 1. Előirányzatcsoport 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
2
hozzájárulási adó

[3 548,1] 3 482,4

/-65,7 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
2
hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások

[554,9] 565,9 /+11,0 m. kiadás/
[109,1] 111,1 /+2,0 m. kiadás/
[244,5] 254,5 /+10,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 2.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1 Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
2
[109,1] 107,3 /-1,8 m. kiadás/
adó
Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 2. Cím 2. Előirányzat-csoport 6.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
9

2

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások

[362,0] 439,0 /+77,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 3. Cím 1. Előirányzat-csoport 2.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
3 Országgyűlési Őrség
1 Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
2
[620,3] 608,9 /-11,4 m. kiadás/
adó
Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet cím és 1. melléklet VI. Fejezet 1.
Cím cím
Módosítás jellege: módosítás
VI. [RENDES ]BÍRÓSÁGOK
1 [Rendes ]Bíróságok
Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet cím és 1. melléklet VI. Fejezet 1.
Cím cím
Módosítás jellege: módosítás
VI. [RENDES ]BÍRÓSÁGOK
1 [Rendes ]Bíróságok
Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
VI. RENDES BÍRÓSÁGOK
1 Rendes Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások

[94 064,1] 73 801,9

10

/-20 262,2 m.
kiadás/

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[18 402,8] 14 924,5

/-3 478,3 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
VI. RENDES BÍRÓSÁGOK
2 Kúria
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[3 540,0] 2 830,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[676,2]

552,0

/-710,0 m.
kiadás/
/-124,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 3. Cím 1. Alcím 2. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
VI. RENDES BÍRÓSÁGOK
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
Igazságszolgáltatás
2
beruházásai

[10 951,3] 5 583,0 /-5 368,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A helyi önkormányzatok általános működésének és
1
ágazati feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési
2
feladatainak támogatása

[191 294,9] 191 479,9

/+185,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
3
[25 057,3] 28 102,5
támogatásai
11

/+3 045,2 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 12. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási
12
kormányhivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[155 256,3] 155 285,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[28 237,5]

28 208,2

/+29,3 m.
kiadás/
/-29,3 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Nemzeti Közszolgálati
14
Egyetem

[3 106,1] 2 406,1 /-700,0 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30.
Jogcímcsoport 7. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb
7
[3 894,7] 3 974,7
beruházások
Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30.
Jogcímcsoport 7. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
12

/+80,0 f.
kiadás/

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb
7
[3 894,7] 3 915,7
beruházások

/+21,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30.
Jogcímcsoport 7. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb
7
[3 894,7] 3 937,7
beruházások

/+43,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30.
Jogcímcsoport 7. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési
30
hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb
7
beruházások

[3 894,7] 7 156,1

/+3 261,4 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 41.
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
Nemzetiségi célú költségvetési
31
támogatások
1 Nemzetiségi támogatások

[2 707,2] 3 388,3 /+681,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31.
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Jogcímcsoport új 5. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló
5
projektek támogatása

1 640,0

/+1 640,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 50.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Határontúli műemlék-felújítási
50
program

[213,3] 463,3 /+250,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 75.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű
30
előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Nemzeti Hauszmann
75
Terv

[11 196,6]

/-11 196,6 m. kiadás/
11 196,6 /+11 196,6 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 76.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
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76

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének
támogatása

[150,0] 200,0

/+50,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 86.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű
30
előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Népi Építészeti
86
Program

[389,8] 1 389,8 /+1 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 95.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Magyarország Barátai Alapítvány
95
támogatása

[100,0] 200,0 /+100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
Agrárminisztérium
1
igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások [1 964,1] 1 935,1 /-29,0 m. kiadás/
Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 13. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
15

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[6 321,1] 6 405,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások

[1 168,3] 1 184,3
[6 015,4] 6 114,4

/+84,0 m.
kiadás/
/+16,0 m.
kiadás/
/+99,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 2. Cím 2. Előirányzat-csoport 6.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
2
Hivatal
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások

[993,7] 1 005,7 /+12,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 6. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás
6
intézményei
1
Működési költségvetés
3
Dologi kiadások

[4 610,2] 4 356,0 /-254,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 9.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
Állami halgazdálkodási feladatok
9
támogatása

[494,3] 283,3 /-211,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 53.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XIII. HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM
2 Magyar Honvédség
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[59 075,0] 59 071,2 /-3,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 63.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos
63
szakmai feladatok ellátása

[374,2] 403,2

/+29,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 5. Alcím új 14.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati
14
támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

360,0

/+360,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport
1. és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
8 Szakképzési Centrumok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások

[104 816,9] 104 817,1

17

/+0,2 m.
kiadás/

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[19 123,9]

19 124,0

/+0,1 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport
3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
8
Szakképzési Centrumok
1
Működési költségvetés
3

Dologi kiadások

[26 705,3] 26 714,3

/+9,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 1. Előirányzat-csoport
3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
8
Szakképzési Centrumok
1
Működési költségvetés
3

Dologi kiadások

[26 705,3] 24 252,6

/-2 452,7 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 8. Cím 2. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
8
Szakképzési Centrumok
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások
7
Felújítások

[335,6] 1 114,6 /+779,0 f. kiadás/
[47,6] 2 867,0 /+2 819,4 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 10.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
10 Vasúthálózat fejlesztése

[271,0]

446,7

/+175,7 m. kiadás/
/+11 814,5 f.
[24 132,3] 35 946,8
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
1-3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi
1
igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[9 982,5] 10 132,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások

[1 588,7] 1 615,2
[3 650,6] 3 689,2

/+149,9 m.
kiadás/
/+26,5 m.
kiadás/
/+38,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport
1. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
2
Külképviseletek igazgatása
1
Működési költségvetés
1

Személyi juttatások

[52 961,2] 54 704,4

/+1 743,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport
3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
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2

Külképviseletek igazgatása
1
Működési költségvetés
3
Dologi kiadások

[15 836,4] 14 790,5 /-1 045,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 2. Cím 2. Előirányzat-csoport
6. és 7. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
2
Külképviseletek igazgatása
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások
7
Felújítások

[7 489,5] 6 966,5 /-523,0 f. kiadás/
[2 420,0] 2 245,7 /-174,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 25.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Csángó-Magyar Együttműködési Program
25
Támogatása

[532,0]

598,8

/+66,8 m. kiadás/

1 433,2 /+1 433,2 f. kiadás/
Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 32.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Határon túli gazdaságfejlesztési programok
32
támogatása

[30 530,6] 29 030,6

/-1 500,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím új 33.
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Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
33 Stipendium Hungaricum

32 988,6 /+32 988,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIX. Fejezet 2. Cím 13. Alcím 1.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Európai uniós fejlesztési programok
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
1
[125 881,6] 113 891,4
projektek

/-11 990,2 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. Előirányzatcsoport 3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
3
feladatellátás és irányítás intézményei
1
Működési költségvetés
3

Dologi kiadások

[24 136,7] 24 130,9

/-5,8 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások

[243 416,2] 243 416,8
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/+0,6 m.
kiadás/

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[43 367,7]

43 367,8

/+0,1 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 14. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[243 416,2] 242 166,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[43 367,7]

/-1 249,9 m.
kiadás/

43 146,3 /-221,4 m. kiadás/

3 Dologi kiadások

[196 881,6] 188 043,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

[53 630,6]

31 309,6

/-8 838,6 m.
kiadás/
/-22 321,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[196 881,6] 197 017,8 /+136,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[196 881,6] 201 201,6 /+4 320,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 74.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[196 881,6] 196 674,2 /-207,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
11 Közgyűjtemények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[10 194,3] 10 997,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások

[1 769,7]

1 910,3

[4 819,0]

5 810,2

/+802,9 m.
kiadás/
/+140,6 m.
kiadás/
/+991,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím 2. Előirányzat-csoport 6.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
11
Közgyűjtemények
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások

[2 458,0] 2 488,0 /+30,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 12. Cím 1. Előirányzat-csoport 13. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
12 Művészeti intézmények
1 Működési költségvetés
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1 Személyi juttatások
2

[9 090,5] 9 389,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások

/+299,1 m.
kiadás/

[1 847,8] 1 898,7 /+50,9 m. kiadás/
[4 062,7] 4 362,7

/+300,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 12. Cím 2. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
12
Művészeti intézmények
2
Felhalmozási költségvetés
6
Beruházások
7
Felújítások

[801,7] 1 636,4 /+834,7 f. kiadás/
[177,6] 542,9 /+365,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 16. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[3 919,2] 4 005,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

[709,9]

723,5

/+86,4 m.
kiadás/
/+13,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport 1.
és 2. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
18 Klebelsberg Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2

[435 312,2] 435 571,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
24

[75 609,2]

75 653,4

/+258,8 m.
kiadás/
/+44,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport 3.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
18
Klebelsberg Központ
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[78 195,1] 70 199,5 /-7 995,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 2. Előirányzat-csoport 7.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
18
Klebelsberg Központ
2
Felhalmozási költségvetés
7
Felújítások

[662,5] 762,5 /+100,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 2. Előirányzat-csoport 7.
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
18
Klebelsberg Központ
2
Felhalmozási költségvetés
7
Felújítások

[662,5] 694,5 /+32,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

25

2

Nem állami felsőoktatási intézmények
támogatása

[24 400,7] 24 247,0 /-153,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 85.
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
Köznevelési célú humánszolgáltatás és
3
működési támogatás

[251 211,6] 251 491,5

/+279,9 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 86.
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
Köznevelési célú humánszolgáltatás és
3
működési támogatás

[251 211,6] 248 307,4

/-2 904,2 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 4.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak
4
támogatása

[1 355,4] 1 431,5 /+76,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 15.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása
15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása

13 823,7 /+13 823,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 8. Alcím 1.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési
1
programok

[924,4] 505,4 /-419,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 13. Alcím 4.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti
4
feladatok támogatása

[2 221,7] 2 701,7

/+480,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 13. Alcím 4.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti
4
feladatok támogatása

[2 221,7] 2 571,7

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím 8.
Jogcímcsoport
27

/+350,0 m.
kiadás/

Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs
20
szociális programok
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi
8
látásrehabilitáció támogatása

[555,0] 715,0

/+160,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 4.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása

[9 873,5] 10 872,1 /+998,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 6.
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a
6 sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására
8

Fogyatékosok sportjának támogatása

[460,0] 907,0

/+447,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 25.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
Sport népszerűsítésével összefüggő
25
kiadások
28

[25,0] 125,0 /+100,0 m. kiadás/

900,0 /+900,0 f. kiadás/
Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 29.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával
29
[22 218,7] 23 108,7
összefüggő feladatok támogatása

/+890,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 97.
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
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések
40
támogatása

[5 055,4] 5 549,9 /+494,5 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 24. Alcím új 63.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések
63
támogatása

740,6 /+740,6 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 25. Alcím új 52.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29

25

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési
támogatások
52 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

1 387,9 /+1 387,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 25. Alcím új 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési
25
támogatások
2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

695,0 /+695,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 25. Alcím új 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési
25
támogatások
2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

100,0 /+100,0 m. kiadás/
200,0 /+200,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok
28
támogatása

[17 136,5] 17 521,5

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30

/+385,0 m.
kiadás/

28

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása

[17 136,5] 17 319,1

/+182,6 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 23.
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
30
támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Kárpát-medencei Művészeti Tematikus
1
[250,0] 275,0
Népfőiskola

/+25,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 23.
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
30
támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
3
(TEMI) támogatása

[200,0] 215,0

/+15,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25.
Jogcímcsoport 6-9. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
30
támogatása
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
6
Érdekvédelmi Szövetsége
7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
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[170,0] 187,0
[215,0] 236,5

/+17,0 m.
kiadás/
/+21,5 m.
kiadás/

8

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége

[210,0] 231,0

9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [215,0] 236,5

/+21,0 m.
kiadás/
/+21,5 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25.
Jogcímcsoport 11. és 12. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
30
támogatása
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
11 Autisták Országos Szövetsége
12 Siketvakok Országos Egyesülete

[68,0] 74,8 /+6,8 m. kiadás/
[30,0] 33,0 /+3,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25.
Jogcímcsoport 25-27. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
30
támogatása
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

[16,1] 17,7

26 Afázia Egyesület

[9,0] 10,0

27

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete

[9,0] 10,0

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 50. Alcím 7.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
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/+1,6 m.
kiadás/
/+1,0 m.
kiadás/
/+1,0 m.
kiadás/

[7

Liget Budapest projekt előkészítése és
megvalósítása]

[5 155,0]
[24 755,0]

/-5 155,0 m.
kiadás/
/-24 755,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XXI. MINISZTERELNÖKI
KABINETIRODA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési
11
célelőirányzat

[59 291,7] 59 381,7 /+90,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XXI. MINISZTERELNÖKI
KABINETIRODA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési
11
célelőirányzat

[59 291,7] 59 381,7 /+90,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzatcsoport 3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA
1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[322,1] 310,3 /-11,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIII. Fejezet 5. Cím 1. Alcím 1.
Előirányzat-csoport 3. Kiemelt előirányzat
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Módosítás jellege: módosítás
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA
5 MTA egyéb intézmények
MTA Létesítménygazdálkodási
1
Központ
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[557,6] 817,5 /+259,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIV. Fejezet 4. Cím 14. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI
AKADÉMIA
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 MMA műemlékvédelmi beruházásai [500,0] 1 300,0 /+800,0 f. kiadás/
Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXVI. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
1 ELKH Titkársága

/-1 562,5 m.
kiadás/
/-89,9 f. kiadás/

[1 562,5]
[89,9]

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
2
hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások

685,7 /+685,7 m. kiadás/
117,7 /+117,7 m. kiadás/
511,0 /+511,0 m. kiadás/
89,9

/+89,9 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXVI. Fejezet 2. Cím
Módosítás jellege: módosítás
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek

[34 092,2]
[1 711,7]

1 Működési költségvetés
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/-34 092,2 m.
kiadás/
/-1 711,7 f. kiadás/

/+18 759,5 m.
kiadás/
/+3 878,1 m.
3 878,1
kiadás/
/+11 377,6 m.
11 377,6
kiadás/
77,0
/+77,0 m. kiadás/

1 Személyi juttatások
2

18 759,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások
7 Felújítások
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 595,4 /+1 595,4 f. kiadás/
106,3 /+106,3 f. kiadás/
10,0
/+10,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 117.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXVI. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
3 ELKH Támogatott kutatóhelyek

/-3 075,0 m.
kiadás/
/-3,1 f. kiadás/

[3 075,0]
[3,1]

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások

2 514,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások
2

/+2 514,0 m.
kiadás/

452,0 /+452,0 m. kiadás/
109,0 /+109,0 m. kiadás/
3,1

/+3,1 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 118.
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

[3 232 216,6] 3 205 627,7
[1 735 558,6] 1 762 147,5

Módosítópont sorszáma: 119.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
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/-26 588,9 m.
bevétel/
/+26 588,9 f.
bevétel/

Módosítás jellege: módosítás
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1

Általános forgalmi adó

[3 232 216,6] 3 232 916,6
[1 735 558,6] 1 736 808,6

/+700,0 m.
bevétel/
/+1 250,0 f.
bevétel/

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia
33
érvényesítése
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből
5
eredő fizetési kötelezettség

[17 850,0] 16 874,0

/-976,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 121.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLIII. Fejezet 2. Cím 2. Alcím új 8.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
2
bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
2
kiadások
8 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

27 945,3

/+27 945,3 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 122.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLV. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: módosítás
XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSOK
5

Beruházási tartalék

[99 987,2] 100 987,2
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/+1 000,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 123.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva b) pont bb) 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.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2018. évi országosan
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján
településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások
figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város

415 000 Ft/km

10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település

400 000 Ft/km

10 001 fő lakosságszám alatti település

320 000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal
2018. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
[Adatgyűjtési]Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy
Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza
megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.
Módosítópont sorszáma: 124.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva c) pont igénybevétel
feltételei
Módosítás jellege: módosítás
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő,
de
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a) az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó
adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5,0 millió forint,
b) az 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 7,0 millió forint,
c) az egyéb településenként legalább 3,5 millió forint.
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §ában meghatározott egyes – az [1.]a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat
a Kiegészítő szabályok 1.c) pontja tartalmazza.
Módosítópont sorszáma: 125.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 4. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT: 8 435,4 millió forint
ALAPFOKOZATÚ
VÉGZETTSÉGŰ
PEDAGÓGUSOK,
PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK
– PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 396 700
forint/fő/év
– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 447 300 forint/fő/év
MESTERFOKOZATÚ
VÉGZETTSÉGŰ
PEDAGÓGUSOK,
PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK
– PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 434 300
forint/fő/év
– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 593 700 forint/fő/év
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli
rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1-jén Pedagógus II.,
Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a
bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a
továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba
átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők [(a továbbiakban: segítők) ]béréhez.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei
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intézményben 2019. december 1-je és 2020. november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott
pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők időarányosan figyelembe vett,
egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:
– a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg,
– a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással
szerezték meg.
A támogatás felhasználható a 2019. december havi bérek 2020. januárban történő kifizetésére is.
A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők
fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása
alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott
intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és segítők számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat
általi módosítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII. 31.)
[korm]Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti értesítőben meghatározott módon és
határnapig kerülhet sor.
Módosítópont sorszáma: 126.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 5. normatíva előirányzat és fajlagos
összeg
Módosítás jellege: módosítás
5. Nemzetiségi pótlék
ELŐIRÁNYZAT: [418,9]603,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: [563 000]811 600 forint/fő/év
Módosítópont sorszáma: 127.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 5. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
5. Nemzetiségi pótlék
ELŐIRÁNYZAT: 418,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 563 000 forint/fő/év
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által
fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján
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nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2020. évben
ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma
alapján illeti meg.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda
– alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és
– a nemzetiségi óvodai nevelést a [nemzetiségi]nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg.
A támogatás felhasználható a 2019. december havi nemzetiségi pótlék 2020. januárban történő
kifizetésére is.
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pontra vonatkozó közös szabály:
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda
napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.
Módosítópont sorszáma: 128.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 35 079,4 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 Gyvt. 20/A. [§-ának]§ (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők
2018. augusztus és 2018. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
– 30%-a a Szoctv. 33.[§-ának ] § (1) [bekezdés]bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában
részesülők 2018. évi átlagos száma,
– 10%-a a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a
2017. 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- Támogatási mérték
képessége szerint (forint)
(%)
alsó határ

felső határ
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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 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(SZF 2018>0; akkor [K2017*1,6]K2018*1,6, egyébként
[K2017)]/2]K2018)]/2, akkor SZT, egyébként [SZT + ha(SZF 2018>0; akkor [K2017*1,6]K2018*1,6,
egyébként [K2017)]/2]K2018)]/2
ahol:
T= támogatás,
SZT = támogatás számított összege,
SZF2018= a [Magyarország ]2019. évi [központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. ]
költségvetési törvény 2. melléklet, [kiegészítő]Kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján
visszamutatott, az önkormányzatot a III.3.-III.6. pontok szerint megillető támogatás összege,
[K2017=]K2018= az önkormányzat által a 2018. évi költségvetési beszámolóban a
- a „lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások”, „egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”
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: 129.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei a)
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pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 780 000 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 családés 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 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.
Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály
A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a [Magyarország ]2019. évi
[központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. ]költségvetési törvény [(a továbbiakban: 2019.
évi költségvetési törvény) ]szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított
támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény
alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a
támogatás folyósítása.
Módosítópont sorszáma: 130.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei
d) pont db) alpont
Módosítás jellege: módosítás
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
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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: 330 000 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 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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet (a továbbiakban: 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: 131.
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
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No.
1.

Adat-szolgáltatás Támogatás
Adatszolgáltatás alapja
időpontja
jogcíme

Adatszolgáltatás célja

a nem közművel összegyűjtött a lakossági díjak
háztartási szennyvíz becsült
csökkentését célzó
3
évi mennyisége (m ) alapján támogatás megalapozása

az Ávr. szerint

I.2.

az Ávr. szerint

gyermeklétszám a 2019/2020.
nevelési évi nyitó (október 1jei) tényleges, a 2019.
december 31-ei állapotra
becsült adatok, a 2020/2021.
II.1. és II.2. nevelési évi becsült adatok
alapján, illetve a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus-többletlétszám,
valamint a segítők létszáma a
becsült adatok alapján

3.

az Ávr. szerint

II.3.

e tábla 2. pont szerinti
gyermeklétszámából a
2019/2020. nevelési évben
ténylegesen utaztatott
gyermekek, továbbá
2020/2021. nevelési évben az
utaztatott gyermekek becsült
száma

4.

az Ávr. szerint

II.5.

nemzetiségi pótlékhoz
nemzetiségi pótlékban
biztosított támogatás
részesülő pedagógusok száma
megalapozása

III.2.

éves becsült ellátotti adatok, az
a III.2. szerinti jogcímek
a) és b) [pontok ]pont szerinti
támogatásának
támogatások esetében az
megalapozása
ellátási terület

III.3.

a bértámogatás
megállapításához az éves
becsült ellátotti adatok és
feladatellátási helyek száma;
az üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2020. évi
feladatellátás becsült adatai

2.

5.

6.

az Ávr. szerint

az Ávr. szerint
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a felmért gyermeklétszám,
vezetői órakedvezmény
miatti pedagógustöbbletlétszám, illetve
segítők létszáma alapján a
2020. évi bértámogatás és
óvodaműködtetési támogatás
megalapozása

utaztatott gyermekek
támogatásának
megalapozása

a dolgozók bértámogatása és
a bölcsődei üzemeltetési
támogatás megalapozása

7.

8.

9.

az Ávr. szerint

az Ávr. szerint

az Ávr. szerint

III.4.

a bértámogatás
megállapításához az ellátottak
éves becsült száma; az
intézményüzemeltetési
támogatáshoz a 2019. évi
igénylés, valamint az
időarányos teljesítés és a 2020.
évi paraméterek
figyelembevételével 2020.
évre becsült adatok

2019. évi szakmai dolgozók
bértámogatása és az
intézményüzemeltetési
támogatás megalapozása

III.5.

a bértámogatás
megállapításához az éves
becsült ellátotti adatok és a
székhely, illetve telephelyek
száma; az üzemeltetési
támogatás megállapításához a
2020. 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

IV.[1.] e)

a megyei könyvtárral
megállapodást kötő
önkormányzatok számának
2019. október 15-ei tényadatok
felmérése a támogatásra
jogosult önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján

Módosítópont sorszáma: 132.
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
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Finanszírozás
kezdő hónapja

1.

2.

2020. május 15.

2020. október 5.

II.1., II.2.,
II.3.

2020. szeptember 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont
szerinti felmérés során megadott
adatok megbontásával

2020.
szeptember

III.2., III.3.,
III.4., III.5.a)
[,]

2020. július 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont
szerinti felmérés során megadott
ellátotti adatok megjelölésével

2020. július

III.2., III.3.,
III.4., III.5.a)
[,]

2020. december 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont
szerinti felmérés során megadott
adatok megbontásával

2020. december

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 intézményátadás, -átvétel időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a
[c) pont szerinti ]táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadásátvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást 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 átadásátvétel 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.
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.3. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.3. pont b) alpont szerinti támogatást a b) pont
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szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2020. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti táblázat 2.
alpontja szerint 2020. október 5-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot ellátja,
– III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4. pont b) alpont szerinti támogatást a b) pont
szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2020. 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 2020. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti táblázat 2.
alpontja szerint 2020. október 5-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot ellátja.
Módosítópont sorszáma: 133.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont e) pont
Módosítás jellege: módosítás
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
e) Amennyiben az OSAP-jelentés I.1.b) pont [bb)-bd) alpont ]bb), bd) alpontok szerinti
támogatást megalapozó adatok eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az
OSAP-jelentés 2020. június 30-áig történő javítása alapján az I.1.b) pont [bb)-bd) ]bb), bd)
alpontokhoz kapcsolódó támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól
történik.
Módosítópont sorszáma: 134.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont f) pont fd)
alpont
Módosítás jellege: módosítás
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:
fd) Az I.4. [és I.5. jogcímek ]pont szerinti [támogatások]támogatás az adott pontban leírtak
szerint [használhatóak]használható fel.
Módosítópont sorszáma: 135.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont f) pont fe) alpont
Módosítás jellege: módosítás
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:
fe) Az I.[6]5. pont szerinti támogatás a 2020. január-december hónapokban kifizetendő
polgármesteri illetmény és tiszteletdíj és annak szociális hozzájárulási adójához használható
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fel. Amennyiben a polgármester a tiszteletdíjról lemond, úgy a támogatás az igazgatással,
településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve
turisztikai kiadásokra használható fel.
Módosítópont sorszáma: 136.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont j) pont jc) alpont
Módosítás jellege: módosítás
5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
j) A III.3. pont esetében
jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel
utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi
nyilvántartásban, akkor a támogatás – III.[6]3. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási
határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár,
feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel;
Módosítópont sorszáma: 137.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) pont na)
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:
na) a III.1. 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]10. alpont f) pont szerinti ellátások önrészére, a III.2., III.3. és III.5. 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)nd) és nf)-ng) alpontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe. Amennyiben az önkormányzat a III.2., III.3. és III.5. pont szerinti feladatokra
támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé
„Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással
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hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető,
Módosítópont sorszáma: 138.
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] b) és e) [alpontok]pontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat
2021. február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.
Módosítópont sorszáma: 139.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 10. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
10. Önkormányzati elszámolások
Előirányzat: 6 137,2 millió forint
a) Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli
aa) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által
költségvetési évben visszafizetett támogatások összege,
ab) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése
alapján a helyi önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben
visszafizetett összege,
ac) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi kamat
összege,
ad) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások – a nem helyi önkormányzat
részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott
előirányzatának összege,
ae) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
af) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 83. § (6a) bekezdésében [felsorolt
kötelezettségek]foglalt kötelezettség költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása
miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások összege,
ag) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
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együttes intézkedése esetén a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) 3. melléklet I.11
Önkormányzati elszámolások jogcímének tárgyévet megelőző év december 31-ei pozitív
egyenlegének összege.
b) Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által
igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban és esetekben – a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel
összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzatának az összege.
c) Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők
ca) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi
önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
cb) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése
alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben
kifizetett összege,
cc) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege,
cd) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet
megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege,
ce) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések,
cf) az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított
visszatérítés összege.
d) Az előirányzat szolgál a 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő
azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek esetében a tárgyévet
megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg. A tárgyévet megelőző évben le nem
hívott, de tárgyévben esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a
tárgyévet megelőző évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E
támogatások tárgyévi folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a
tárgyévet megelőző évben kapott támogatással (előleggel) legkésőbb tárgyév november 15-éig
elszámol. A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31.
e) Az előirányzat szolgál arra, hogy a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési
hozzájárulás megfizetett összegének [a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról
szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési
kormányrendelet) ]meghatározott hányada közműfejlesztési támogatásként a települési
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önkormányzatokon keresztül biztosításra kerüljön.
A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély
jogosultaktól beérkezett, a [közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt ]feltételeknek
megfelelő igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő
összesítésével minden negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül.
Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban
történik.
f) Az előirányzat szolgál
fa) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, továbbá
fb) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt
állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén
kifizetett összegek 100%-a
igénylésének fedezetéül.
Az e pont szerint biztosított támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható.
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai”
megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
g) Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar
Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a
korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési
támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.
h) Az előirányzatból 1 500,0 millió forint a bölcsődei fejlesztési program célját szolgálja.
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben első ízben 2018. évben létrehozott
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére biztosított támogatás felhasználási határideje a
támogatás folyósításának évét követő második év december 31-e.
Módosítópont sorszáma: 140.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 1. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
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Előirányzat: [370,0]390,0 millió forint
Módosítópont sorszáma: 141.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 1. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
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 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.
A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább [45,0]65,0 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: 142.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 3. normatíva igénybevétel feltételei
záró szövegrész
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
a) új főzőkonyhák létrehozására,
b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére
c) melegítőkonyhák felújítására.
Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag
eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Egy pályázat keretében kizárólag egy célra
igényelhető támogatás.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke
- az a) és b) pont szerinti célok esetében 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy
óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot
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- a c) pont szerinti cél esetében 10,0 millió forint.
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. Az a)-b) pont szerinti célokra nem igényelhet támogatást az az
önkormányzat, amely a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi [L]C. törvény és a 2019. 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 2022. december 31-e.
Módosítópont sorszáma: 143.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 7. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
7. Normafa Park program támogatása
Előirányzat: 620,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő
feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a Normafa Park
program tárgyévi munkálatainak megvalósítására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly
módon, hogy
- a támogatás 50%-ának [(a továbbiakban: előleg) ]megfelelő előleg folyósítása a támogatói
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: 144.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 10. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
10. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata mélygarázs építésének támogatása
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Előirányzat: 1 200,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a mélygarázs építésével összefüggő feladatok 2020. évi ütemének
támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly
módon, hogy
- a támogatás 50%-ának [(a továbbiakban: előleg) ]megfelelő előleg folyósítása a támogatói
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: 145.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 11. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
11. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata forgalomtechnikai fejlesztési
feladatainak támogatása
Előirányzat: 225,0 millió forint
Az előirányzat szolgál az Alkotás utca bevezető szakasza és a csatlakozó úthálózat kerékpáros
forgalmának forgalomtechnikai fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly
módon, hogy
- a támogatás 50%-ának [(a továbbiakban: előleg) ]megfelelő előleg folyósítása a támogatói
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: 146.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 12. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
12. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása
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Előirányzat: 970,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Kisbér Város városközpontja megújításának támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Kisbér Város Önkormányzata számára oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának [(a továbbiakban: előleg) ]megfelelő előleg folyósítása a támogatói
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: 147.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 13. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
13. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása
Előirányzat: 3 000,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Normafa Park projekt megvalósításával kapcsolatos beruházások 2020. évi
ütemének támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly
módon, hogy
- a támogatás 50%-ának [(a továbbiakban: előleg) ]megfelelő előleg folyósítása a támogatói
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: 148.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14-31. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés
14. Fejlesztések támogatása Szanticskán
Előirányzat: 42,0 millió forint
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Az előirányzat szolgál a Szanticska településrészen megvalósítandó fejlesztések támogatására. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Abaújlak Község Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
15. Erzsébetvárosi fejlesztések támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata területén
megvalósítandó fejlesztések támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
16. Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében
Előirányzat: 200,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat területén
megvalósítandó bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatására. A támogatás felhasználásának
részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
17. Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatása
Előirányzat: 150,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály téren megvalósítandó
fejlesztések támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
18. Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló
fejlesztésének támogatása
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Előirányzat: 60,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
előtti parkoló fejlesztésének támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
19. Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében
Előirányzat: 95,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Budapest Főváros VIII. kerületében a társasházi kamerarendszerek
kialakításának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
20. Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében
Előirányzat: 620,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Budapest Főváros VIII. kerületében a bérlakásállomány fejlesztésének
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
21. Budapest Főváros IX. kerületi József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház felújításának
támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház felújításának támogatására. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
22. Csemő-Cegléd közötti kerékpárút kiépítése I. ütemének támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
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Az előirányzat szolgál Csemő és Cegléd települések közötti kerékpárút kiépítése I. ütemének
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Csemő Község Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
23. Óvodafejlesztés és ravatalozó kialakítás támogatása Dabason
Előirányzat: 120,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Dabason óvodafejlesztés és a Dabas-Sári temetőben új ravatalozó
kialakításának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Dabas Város Önkormányzata
számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
24. Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége helyreállításának támogatása
Előirányzat: 474,0 millió forint
Az előirányzat szolgál az Ispánk, Magyarszombatfa és Szalafő településeket kiszolgáló
szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége helyreállításának támogatására. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Ispánk Község Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
25. Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása
Előirányzat: 200,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatására. A támogatás
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felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói
okiratot ad ki Jászapáti Városi Önkormányzat számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
26. Kőszegi Dózsa György utca felújításának támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Kőszegen a Dózsa György utca felújításának támogatására. A támogatás
felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói
okiratot ad ki Kőszeg Város Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
27. Ravatalozó kialakításának támogatása Nagybarcán
Előirányzat: 80,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Nagybarcán működő temetőben ravatalozó kialakításának támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Nagybarca Község Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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.
28. Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten
Előirányzat: 100,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Soltvadkerten működő Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Soltvadkert Város Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő előleg folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül
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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.
29. Pihenőpark fejlesztés támogatása Tárnokon
Előirányzat: 20,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Tárnokon megvalósuló pihenőpark fejlesztés befejezésének
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Tárnok Nagyközség Önkormányzata számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
30. Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása
Előirányzat: 80,0 millió forint
Az előirányzat szolgál Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatására. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Tata Város Önkormányzata számára.
A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A támogatás
felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.
31. Tiszajenői temetőhöz vezető önkormányzati útszakasz aszfaltozásának támogatása
Előirányzat: 84,2 millió forint
Az előirányzat szolgál a tiszajenői temetőhöz vezető önkormányzati útszakasz aszfaltozásának
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Tiszajenő Községi Önkormányzat számára.
A támogatás 50%-ának megfelelő 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: 149.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények
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fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye hités erkölcstanoktatás után járó támogatása
Módosítópont sorszáma: 150.
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 köznevelési 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 [563 000]811 600 forint/fő/év. A támogatás a 2020. évben ténylegesen foglalkoztatott és
nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma alapján illeti meg a fenntartót.
Módosítópont sorszáma: 151.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 5. pont a) 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 nevelésioktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók létszámának meghatározása
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali
oktatás munkarendje (a továbbiakban: nappali oktatás) szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – [a ]nappali [rendszerű iskolai ]oktatásban[, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott ] részt vevő – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
Módosítópont sorszáma: 152.
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 nevelésioktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók létszámának meghatározása
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d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével [a ]nappali [rendszerű iskolai oktatásban vagy a
nappali munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) ]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
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: 153.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 5. pont e) 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 nevelésioktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók létszámának meghatározása
e) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként egy tizedesre kerekítve
történik.
Módosítópont sorszáma: 154.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 6. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
6. A finanszírozott [pedagógus létszám ]pedagóguslétszám meghatározása
A finanszírozott [pedagógus létszám ]pedagóguslétszám 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: 155.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 6. pont j) pont jd) pont
Módosítás jellege: elhagyás

62

6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A finanszírozott 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:
j) pedagógiai szakszolgálati intézményben
[jd) szakértői bizottság esetén 180,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 180,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,]
Módosítópont sorszáma: 156.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 6. pont k) pont ka) pont
Módosítás jellege: módosítás
6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A finanszírozott 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:
k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ka) óvodája esetében 4 fő [gyermekként]gyermekenként 1 fő pedagógus,
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás.
Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot,
akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulóként 1 fő
pedagógust kell figyelembe venni.
A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-,
illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján egy tizedesre történik.
Módosítópont sorszáma: 157.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet II. rész címe
Módosítás jellege: módosítás
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A BEVETT EGYHÁZAK ÉS ANNAK BELSŐ
EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYE ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
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Módosítópont sorszáma: 158.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet II. rész 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. A nemzetiségi önkormányzat az 1. pont szerinti működési támogatás szempontjából az általa
fenntartott óvoda, kollégium és iskola – az alapfokú művészetoktatás kivételével – esetén kizárólag
a nemzetiségi nevelésben, oktatásban vagy kiegészítő nemzetiségi oktatásban részt vevő
gyermekeket, tanulókat veheti figyelembe. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott óvodában
nem nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek után a fenntartót a 2. melléklet II. pont 2.
alpontja szerinti támogatás illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolában
alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után e támogatásra a fenntartó akkor jogosult, ha
az általa fenntartott alapfokú művészeti iskolában a nemzetiségi nevelés-oktatás megfelel az
alapfokú művészetoktatásról szóló jogszabály nemzetiségi nevelést-oktatást szabályozó
előírásainak.
Módosítópont sorszáma: 159.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet III. rész
Módosítás jellege: elhagyás
[III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
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
aa) első-negyedik évfolyamán 2020. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma alapján 9 000 forint/fő/év,
ab ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és
nyolcadik évfolyamán, továbbá tízedik - tizenhatodik évfolyamán 2020. október 1-jén
tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,
ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán2020. október 1-jén tanulói
jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János
Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 2020. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló
tanulók létszáma alapján 20 000 forint/fő/év,
b) nemzetiségi nevelést-oktatás ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű
iskolai oktatásban részesülő tanulók 2020. október 1-jei létszáma alapján további 5 000
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forint/fő/év
c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók 2020. október 1-jei létszáma alapján 12
000 forint/fő/év
összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót tanévenként csak egyszer és egy
jogcímen lehet figyelembe venni.
3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2020.
augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.]
Módosítópont sorszáma: 160.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész címe
Módosítás jellege: módosítás
IV. A BEVETT EGYHÁZ ÉS ANNAK BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYE ÁLTAL AZ
ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁS
Módosítópont sorszáma: 161.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész 1. pont
Módosítás jellege: módosítás
1. A 40. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a bevett egyház
és annak belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti
igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.
Módosítópont sorszáma: 162.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész 3. pont
Módosítás jellege: módosítás
3. A 40. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott támogatás szempontjából elismert
számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve 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.
Módosítópont sorszáma: 163.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet IV. rész 5. pont
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Módosítás jellege: módosítás
5. A támogatások kizárólag [a IV. pont alatt ]e pontban meghatározott feladatokra használhatók fel.
Módosítópont sorszáma: 164.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 3. és 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
[3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes
összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E
támogatásból elsősorban a tankönyvek tanulók számára történő beszerzését kell biztosítani, a
fennmaradó
összeg
a
nevelési-oktatási
intézményben
működő
könyvtár
tankönyvállományának gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a központi
költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni.]
4. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, [a folyósítás évében]2021. január 31-éig
kell felhasználni. A [tárgyévet követő év január 31-ig ]fel nem használt – pénzügyileg nem
teljesült – vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget, vissza kell fizetni. A nemzetiségi
önkormányzat és a bevett egyház a II. pont szerinti működési támogatást köteles elkülönítetten
nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve azok
köznevelési feladatainak támogatására fordítani.
Módosítópont sorszáma: 165.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 4. pont
Módosítás jellege: módosítás
4. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell felhasználni. A
tárgyévet követő év január 31-ig fel nem használt – pénzügyileg nem teljesült – vagy nem jogszerű
kifizetésre fordított összeget, vissza kell fizetni. A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és
annak belső egyházi jogi személye a II. pont szerinti működési támogatást köteles elkülönítetten
nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve azok
köznevelési feladatainak támogatására fordítani.
Módosítópont sorszáma: 166.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 11. pont b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
11. A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást a
[nemzetiségi]nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
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irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: nemzetiségi
irányelv), továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret
kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg,
Módosítópont sorszáma: 167.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 14. pont
Módosítás jellege: módosítás
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
jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló a [térítési díj-fizetési ]térítésidíj-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 jogszabályban meghatározott térítési díj
maximális mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.
Módosítópont sorszáma: 168.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 17. pont
Módosítás jellege: módosítás
17. Óvoda esetén alkalmazni kell az I. pont 4. alpont c) pontjában, I. pont 5. alpont d) pontjában,
valamint a Kiegészítő szabályok 1-2., [4., 7]3., 6-[9., 11., 13., 19]8., 10., 12., 18-[21., 23]20., 22[24.,]23. alpontban és a [25]24. alpont a) pontjában foglaltakat.
Módosítópont sorszáma: 169.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 23. pont
Módosítás jellege: módosítás
23. Az V. pont 2. alpontjában meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a
2. melléklet[,] Kiegészítő szabályok 5. pont [mb)alpontjában ]m) pont mb) alpontjában foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. január 1-je és december 31-e között az ingyenesen étkezők
naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal.
Módosítópont sorszáma: 170.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 25. pont b) pont nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás
25. Elszámolási szabályok:
b) A 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére
a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy az állam, illetve
a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai
szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő –
éves összesített működési és felújítási [_kiadást]kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és
intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
Módosítópont sorszáma: 171.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 25. pont b) pont bb) pont
Módosítás jellege: módosítás
25. Elszámolási szabályok:
b) A 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére
a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy az állam, illetve
a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai
szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő –
éves összesített működési és felújítási _kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és
intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
bb) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és a
bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye az állam, illetve a települési önkormányzat
által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos
feltételek mellett hozzájuthat, valamint
a ba)-bb) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati
intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont szerinti elszámolást is
figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes
összegét.
Módosítópont sorszáma: 172.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész d) pont táblázat
Módosítás jellege: módosítás
d) A nevelőszülői ellátás támogatása
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*3 858 040)
ahol:
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tervezésnél:
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma két tizedesre kerekítve, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási
adóval számított összege* 366 nap
elszámolásnál:
T = (a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási
adóval számított összege * a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma) +
Gsz*Ksz1*3 858 040)
Az összes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma nem haladhatja meg a
szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám és a működési napok számának szorzatát.
A

B

C

D

E

1

Főtípus

Típus

Altípus

Szorzószá
m (Ksz1)

Kiegészítő rendelkezések

2

Szociális [ Szoctv.
57. § (2)
bekezdés, a
hajléktalanok
átmeneti
intézményei

ápolást,
gondozást
igénylő
ellátás

idősek otthona
(átlagos ellátás)

69

1,00

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek idősek
otthonát a Szoctv.-ben
szabályozott módon
tartanak fenn.

kivételével]

3

4

idősek otthona
(demens ellátás)

idősek otthona
(emelt szintű
ellátás)

70

1,19

0,19

A támogatást igénybe
vehetik azok a
fenntartók, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon pszichiáter,
neurológus, geriáter
szakorvos demencia
kórkép súlyos fokozatát
igazoló
szakvéleményével
rendelkező demens
betegek ellátását
biztosítják. Az e pont
szerinti támogatás vehető
igénybe az idősek
Szoctv. 57. § (2)
bekezdése szerinti tartós
bentlakásos
intézményében és az
emelt színvonalú
férőhelyen ellátott,
pszichiáter, neurológus,
geriáter szakorvos
demencia kórkép súlyos,
vagy középsúlyos
fokozatát igazoló
szakvéleményével
rendelkező demens
betegek után is.
A támogatás az idősek
otthonaiban a 2007.
december 31-én hatályos
Szoctv. 117/B. §-a
alapján emelt színvonalú
körülményeket és
szolgáltatásokat
biztosító, 2007.
december 31-én a
működési engedélyben
meghatározott
férőhelyen gondozott – a
3. altípus szerint súlyos
demens betegnek nem
minősülő – ellátottak
után illeti meg a
fenntartót.

5

6

7

8

9

pszichiátriai betegek
1,11
otthona

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
pszichiátriai betegek
otthonát,
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.

szenvedélybetegek
otthona

1,05

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
szenvedélybetegek
otthonát,
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.

1,30

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek
fogyatékos személyek
(látás-, mozgás-, értelmi
és halmozottan
fogyatékos személyek)
ápoló-gondozó otthonát
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.

1,05

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon hajléktalanok
otthonát tartanak fenn.

fogyatékos
személyek otthona

hajléktalanok
otthona

rehabilitáció pszichiátriai betegek 1,14
s intézmény rehabilitációs
intézménye
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A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek
pszichiátriai betegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.

10

11

12

13

szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézménye

fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézménye

hajléktalan
személyek
rehabilitációs
intézménye

lakóotthonok fogyatékos
személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona

72

1,14

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.
A 12-16 év közötti
ellátottak után a
fenntartó a támogatás
[265%-ára]365%-ára
jogosult azzal, hogy e
magasabb összegű
támogatás utoljára azon
év december 31-éig
vehető igénybe,
amelyben az ellátott a
16. életévét betölti.

1,22

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek
fogyatékos személyek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként
legalább 10 férőhellyel
tartják fenn.

0,80

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon hajléktalan
személyek rehabilitációs
intézményét tartanak
fenn.

0,84

A támogatásra jogosultak
azok a fenntartók,
amelyek a Szoctv. 85/A.
§-ának megfelelő
fogyatékosok
rehabilitációs célú
lakóotthonát
üzemeltetnek.

14

15

16

17

18

19

1,23

A támogatásra jogosultak
azok a fenntartók,
amelyek a Szoctv. 85/A.
§-ának megfelelő ápológondozó célú lakóotthont
üzemeltetnek.

fogyatékos
személyek ápológondozó célú
1,50
lakóotthona (autista
személy ellátása)

A támogatásra jogosultak
azok a fenntartók,
amelyek a Szoctv. 85/A.
§-ának megfelelő ápológondozó célú lakóotthont
üzemeltetnek és autista
diagnózisú személyt
látnak el.

pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú 0,76
lakóotthona

A támogatásra jogosultak
azok a fenntartók,
amelyek a Szoctv. 85/A.
§-ának megfelelő
pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthonát
üzemeltetnek.

szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,76

A támogatásra jogosultak
azok a fenntartók,
amelyek a Szoctv. 85/A.
§-ának megfelelő
szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthonát
üzemeltetnek.

0,93

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon időskorúak
gondozóházát tartanak
fenn.

fogyatékos
személyek ápológondozó célú
lakóotthona

átmeneti
elhelyezést
nyújtó
időskorúak
intézmények
gondozóháza

fogyatékos
személyek
gondozóháza

73

0,96

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon fogyatékos
személyek gondozóházát
tartanak fenn.

20

21

22

támogatott
lakhatás

pszichiátriai betegek
0,99
átmeneti otthona

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon pszichiátriai
betegek átmeneti
otthonát tartanak fenn.

szenvedélybetegek
átmeneti otthona

0,99

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott
módon
szenvedélybetegek
átmeneti otthonát
tartanak fenn.

támogatott lakhatás
fogyatékos
1,19
személyek részére

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1)
bekezdése alapján
tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos
személyek részére. A
támogatás azonos
időszakban ugyanazon
ellátott után a 2.
melléklet III. 2. d)-i)
alpontok szerinti
támogatással együtt nem
vehető igénybe.
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23

támogatott lakhatás 1,43
fogyatékos
személyek részére
(magas gondozási
szükséglet)

75

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1)
bekezdése alapján
tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos
személyek részére, és az
általuk gondozott
személy a személyes
gondoskodást nyújtó
szociális intézmények
szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 14.
számú melléklete szerinti
Komplex támogatási
szükségletmérő eszköz
Összegző adatlap II. pont
I. Személyi higiéné, II.
Személyi függetlenség,
III. Mobilitás kategóriák
közül egy kategóriában
teljes támogatást igényel.
A támogatás azonos
időszakban ugyanazon
ellátott után – a
fogyatékos személyek
nappali ellátása
kivételével –a 2.
melléklet III. 2. d)-i)
alpontok szerinti
támogatással együtt nem
vehető igénybe.

24

támogatott lakhatás 1,50
fogyatékos
személyek részére
(fokozott gondozási
szükséglet)
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A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1)
bekezdése alapján
tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos
személyek részére, és az
általuk gondozott
személy a személyes
gondoskodást nyújtó
szociális intézmények
szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 14.
számú melléklete szerinti
Komplex támogatási
szükségletmérő eszköz
Összegző adatlap II. pont
I. Személyi higiéné, II.
Személyi függetlenség,
III. Mobilitás kategóriák
közül legalább kettő
kategóriában teljes
támogatást igényel. A
támogatás azonos
időszakban ugyanazon
ellátott után – a
fogyatékos személyek
nappali ellátása
kivételével –a 2.
melléklet III. 2. d)-i)
alpontok szerinti
támogatással együtt nem
vehető igénybe.

25

26

27

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

támogatott lakhatás
pszichiátriai betegek 0,77
részére

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1)
bekezdése alapján
tartanak fenn támogatott
lakhatást pszichiátriai
betegek részére. A
támogatás azonos
időszakban ugyanazon
ellátott után a 2.
melléklet III. 2. d)-i)
alpontok szerinti
támogatással együtt nem
vehető igénybe.

támogatott lakhatás
szenvedélybetegek 0,74
részére

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1)
bekezdése alapján
tartanak fenn támogatott
lakhatást
szenvedélybetegek
részére. A támogatás
azonos időszakban
ugyanazon ellátott után a
2. melléklet III. 2. d)-i)
alpontok szerinti
támogatással együtt nem
vehető igénybe.

nevelőszülőnél
biztosított otthont
nyújtó ellátás

77

0,91

A támogatást a
nevelőszülői hálózatot
fenntartó veheti igénybe,
azok után a –
gyámhatósági
határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes
hatállyal elhelyezett – 317 éves gyermekek után,
akik nevelőszülőnél
kerültek elhelyezésre és
nem minősítették őket
különleges vagy speciális
ellátási szükségletűnek.

28

nevelőszülőnél
biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

78

1,08

A támogatást a
nevelőszülői hálózatot
fenntartó veheti igénybe
a) az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés a) pont ab)
alpontja szerinti 0-3 éves
életkorú különleges
szükségletű gyermekek,
b) az ideiglenes hatállyal
elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a
gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata
alapján különleges
szükségletű gyermekek,
c) a gyámhatósági
határozattal nevelésbe
vett, a gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata
alapján a Gyvt. 53. § (2)
bekezdés a) pont aa)
alpontja szerinti
különleges szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek
nevelőszülőnél kerültek
elhelyezésre.
A nevelőszülőnél
biztosított különleges
ellátás támogatására való
jogosultság
megalapozásához a kora
miatt különleges ellátást
igénylő gyermek
esetében a
gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye nem
szükséges.
Amennyiben a
szolgáltatói nyilvántartás
a nevelőszülői hálózat
vonatkozásában nem
tartalmazza, hogy az
alkalmas a különleges
ellátás integrált

30

31

nevelőszülőnél
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

gyermekotthonban
biztosított otthont
nyújtó ellátás

79

1,12

1,44

A támogatást a
nevelőszülői hálózatot
fenntartó veheti igénybe
a) az 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, ha a gyermekek
nevelőszülőnél kerültek
elhelyezésre.
Amennyiben a
szolgáltatói nyilvántartás
a nevelőszülői hálózat
vonatkozásában nem
tartalmazza, hogy az
alkalmas a különleges és
speciális ellátás együttes
biztosítására, a
nevelőszülői hálózatban
ellátott kettős
szükségletű gyermek
után a 25. altípus szerinti
támogatás vehető
igénybe.
A támogatást a
gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó

32

lakásotthonban
biztosított otthont
nyújtó ellátás

33

különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
2,12
biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

34

különleges
lakásotthonban,
lakásotthonban
biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás
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1,44

2,12

fenntartó veheti igénybe,
azokra a – gyámhatósági
határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes
hatállyal elhelyezett – 317 éves gyermekekre,
akik az általa fenntartott
gyermekotthonban,
lakásotthonban kerültek
elhelyezésre és nem
minősítették őket
különleges, speciális
vagy kettős
szükségletűnek.
A támogatást a fenntartó
a Gyvt. vagy a Szoctv.
hatálya alá tartozó
intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal
elhelyezett a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés a) pont ab)
alpontja szerinti 0-3 éves
életkorú különleges
szükségletű gyermekek,
– ideiglenes hatállyal
elhelyezett nem magyar

[33]
35

szociális törvény
hatálya alá tartozó
intézményben
biztosított
különleges
gyermekvédelmi
ellátás
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2,12

állampolgárságú a
gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata
alapján különleges
szükségletű gyermekek,
– nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata
alapján a Gyvt. 53. § (2)
bekezdés a) pont aa)
alpontja szerinti
különleges szükségletű
gyermekek
után veheti igénybe.
A támogatás
igénybevételének
megalapozásához a kora
miatt különleges ellátást
igénylő gyermek
esetében a
gyermekvédelmi
szakértői bizottság
szakmai véleménye nem
szükséges.
Amennyiben a
szolgáltatói nyilvántartás
a gyermekotthon,
lakásotthon
vonatkozásában nem
tartalmazza, hogy az
alkalmas a különleges
ellátás biztosítására, a
gyermekotthonban,
lakásotthonban ellátott
különleges ellátási
szükségletű gyermek
után a 29-30. altípus
szerinti támogatás vehető
igénybe.

[35]
36

speciális
gyermekotthonban,
speciális
lakásotthonban,
gyermekotthon
2,48
speciális
csoportjában
biztosított
gyermekvédelmi
speciális ellátás

37

gyermekotthonban,
lakásotthonban
biztosított
2,16
gyermekvédelmi
speciális ellátás

38

szociális törvény
hatálya alá tartozó
intézményben
biztosított
gyermekvédelmi
speciális ellátás

39

gyermekotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás
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2,16

2,16

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.
A támogatást a fenntartó
a Gyvt. vagy a Szoctv.
hatálya alá tartozó
intézményében ellátott:
a) ideiglenes hatállyal
elhelyezett nem magyar

40

lakásotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

2,16

41

különleges
gyermekotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

2,16

42

különleges
lakásotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

2,16

43

speciális
gyermekotthonban,
speciális
lakásotthonban,
gyermekotthon
speciális
2,48
csoportjában
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

44

gyermekotthonban,
lakásotthonban
együttesen
biztosított
2,16
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás

45

szociális törvény
hatálya alá tartózó
intézményben
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és
speciális ellátás
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2,16

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 szükségletű
gyermek után a 29-30.
altípus szerinti támogatás
vehető igénybe.

utógondozói
ellátás

46

Gyvt. 93. § (1)
bekezdés a)-c)
pontja alapján
0,90
nevelőszülőnél
biztosított
utógondozói ellátás

47

Gyvt. 93. § (1)
bekezdés b) vagy c)
pontja alapján
utógondozó
otthonban,
1,28
utógondozó
lakásotthonban
biztosított
utógondozói ellátás

48

Gyvt. 93. § (1)
bekezdés b) vagy c)
pontja alapján
gyermekotthonban, 1,28
lakásotthonban
biztosított
utógondozói ellátás

49

Gyvt. 93. § (1)
bekezdés b) vagy c)
pontja alapján
különleges és
speciális
gyermekotthonban, 1,28
különleges és
speciális
lakásotthonban
biztosított
utógondozói ellátás

50

Gyvt. 93. § (1)
1,31
bekezdés b) vagy c)
pontja alapján külső
férőhelyen
biztosított
utógondozói ellátás
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Támogatás vehető
igénybe a fenntartó által
– gyámhivatal határozata
alapján – a Gyvt. 93. §
(1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott
ok miatt, a Gyvt. 53/A.
§-a szerinti utógondozói
ellátásban részesített 1825 éves korú fiatal
felnőtt után, ha a fiatal
felnőttet a gyámhivatal
nevelőszülőnél helyezte
el.
Támogatás vehető
igénybe a fenntartó által
– gyámhivatal határozata
alapján – a Gyvt. 93. §
(1) bekezdés b) vagy c)
pontjában meghatározott
ok miatt, a Gyvt. 53/A.
§-a szerinti utógondozói
ellátásban részesített 1825 éves korú fiatal
felnőtt után.

Gyvt. 93. § (1)
bekezdés a) pontja
alapján biztosított
utógondozói ellátás
gyermekotthonban/l
akás-otthonban,
különleges
gyermekotthonban/ 1,13
lakásotthonban,
speciális
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
utógondozó
otthonban, külső
férőhelyen

51

52

Gyermek-védelem gyermekek
[Gyvt. 15. § (2)
átmeneti
bekezdés c)
gondozása
pontja]

Gyvt. 45. § (6)
1,44
bekezdése alapján
az utógondozói
ellátásban részesülő
szülő kérelemére
átmeneti
gondozásban
részesülő
gyermekek
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Támogatás vehető
igénybe a fenntartó által
– gyámhivatal határozata
alapján – a Gyvt. 93. §
(1) bekezdés a)
pontjában meghatározott
ok miatt, a Gyvt. 53/A.
§-a szerinti utógondozói
ellátásban részesülő 1822 éves korú, fiatal
felnőtt után.

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek az
átmeneti gondozást a
Gyvt. 45. § (6)
bekezdése alapján az
utógondozói ellátásban
részesülő szülő
kérelemére gyermeke
számára biztosítják.

53

54

55

56

helyettes szülőnél
biztosított átmeneti
ellátás

0,80

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott
módon átmeneti
gondozás biztosítására
helyettes szülői
jogviszonyt létrehozó
írásbeli megállapodást
kötöttek, és a helyettes
szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói
nyilvántartásba történő
bejegyzés, illetve
működési engedély
alapján jogosultak,
illetve a jogszabályban
meghatározottak szerinti
önálló helyettes szülői
ellátást biztosítanak
írásbeli megállapodás
alapján. A támogatás
ebben az esetben a
helyettes szülői ellátással
kapcsolatos költségekre
fordítható.

gyermekek átmeneti
otthonában
0,94
biztosított átmeneti
ellátás

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott
módon gyermekek
átmeneti gondozását
biztosító intézményt
tartanak fenn.

családok átmeneti
otthonában
biztosított átmeneti
ellátás

0,83

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott
módon családok átmeneti
gondozását biztosító
intézményt tartanak fenn.

0,62

A támogatást azok a
fenntartók vehetik
igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott
módon családok átmeneti
otthona külső férőhelyén
biztosítanak ellátást.

családok átmeneti
otthonában külső
férőhelyén
biztosított átmeneti
ellátás
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Módosítópont sorszáma: 173.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet III. rész 12. pont
Módosítás jellege: módosítás
12. A 2. melléklet III. pont 2. alpont c)-m) pontjában, III. pont 3. alpont a) pontjában és III. pont 5.
alpont [aa)]a) pont aa) alpont szerinti támogatást a nem állami szociális fenntartók az általuk
fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adójához, és az intézmény működésével összefüggő egyéb kiadásaikhoz
használhatják fel. Ezen támogatások – a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pontjától eltérően –
2021. január 31-éig használhatóak fel.
Módosítópont sorszáma: 174.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet IV. rész záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
IV. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2020. január-december havi
foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, az egészségügyi
kiegészítő pótlékhoz és azok közterheihez, ha a fenntartó
a) a 41. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 41. § (6) bekezdés szerint támogatásban részesül, vagy
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik
arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy
c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2020. évre
érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti – ellátási szerződéssel
rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.
A 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, települési önkormányzattól történő
feladat-, illetve intézményátvétel esetén a fenntartó a tényleges átadás-átvétel időpontjától jogosult a
támogatásra, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.
A támogatás éves összegének meghatározása
T = Plsz*Kjtvhr. szerinti pótlék összege*12*(1+ a szociális hozzájárulási adó mértéke), de
legfeljebb a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint
azok szociális hozzájárulási adója, ahol
Plsz = a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult
foglalkoztatottak száma, amely a támogatás igénylésekor a szociális ágazati összevont pótlékra,
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egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső - a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt.
145. §-ában szabályozott - jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével; a
támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma közalkalmazotti
jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső - a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában
szabályozott - jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével.
A szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésére, pótigénylésére,
lemondására, folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem
állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
Módosítópont sorszáma: 175.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
1. Működési támogatás
Egész éves támogatásra a 2020. január 1-jén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár)
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult.
A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok
alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az [50főt]50 főt.
A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg
- 200%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult
nemzetiségi önkormányzatok száma legalább 10, de legfeljebb 20,
- 400%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult
nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 20-at.
Módosítópont sorszáma: 176.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei
táblázat
Módosítás jellege: módosítás
2. Feladatalapú támogatás
Lehetséges
pontérték
(döntésenként)

Nemzetiségi feladat megnevezése
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A feladatra
megállapítható
maximális pontszám

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatok:
[-]1.1 a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítése,
[-]1.2 a társadalmi különbségek felszámolása, a
társadalmi felzárkózás érdekében folytatott
tevékenység,
[-]1.3 az anyanyelv használatával kapcsolatos
0-5
feladatok,
[-]1.4 a nemzetiségi önkormányzat működési
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező
intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok,
[-]1.5 a nemzetiségi közösség sajátos kulturális
önazonosságának megerősítése,
[-]1.6 a nemzetiségi közösség neveléshez,
oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak
érvényesítése.

[20]30

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával
összefüggő feladatok:
[-]2.1 kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási
feladatok,
[-]2.2 hagyományápolással, közgyűjteményekkel,
média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói,
intézményfenntartói, szervezési feladatok,
[-]2.3 a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösség nevelésének,
oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló tevékenység,
[-]2.4 a nemzetiségi közösségnek az adott
településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,
[-]2.5 saját alapítású vagy fenntartású (esetleg
társfenntartásban működő) közművelődési
0-5
intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával
kapcsolatos feladatok,
[-]2.6 más fenntartó által működtetett nemzetiségi
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel,
médiával való együttműködés,
[-]2.7 anyaországi, testvértelepülési, nyelvközösségi
vagy nemzetközi kapcsolattartás,
[-]2.8 a nemzetiség által használt nyelven a helyi
nemzetiségi önkormányzat működési területén
megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezése,
2. 9 nemzetiségi nyelvű kiadványok összeállítása,
megjelentetése,
2.10 nemzetiségi nyelv oktatása felnőtteknek,
felnőttoktatási tevékenység anyanyelven.

50
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3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
[-]3.1 nemzetiségi civil szervezetekkel való
együttműködés,
[-]3.2 helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység
támogatása,
[-]3.3 társadalmi felzárkózással,
közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel
való együttműködés,
3.4 szociális területen, idősgondozás területén
történő feladatellátás.

0-5

Elérhető pontszám összesen:

[30]20
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Módosítópont sorszáma: 177.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás
2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő:
A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-119. §-ában és 121-122. §ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati
intézmények fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.
Módosítópont sorszáma: 178.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet III. rész 3. normatíva g) és h) pont
Módosítás jellege: módosítás
3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
g) Az országos nemzetiségi önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi média a II. pont
szerinti támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a
működéséhez és az Njtv. 117-119. §-ában és 121-122. [§-okban]§-ában foglalt közfeladatai
ellátásához, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó költségeket számolhatja el.
h) Az I. és II. pont szerinti támogatások felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-ában
rögzítettek alapján számol el a miniszter felé. A II. pont szerinti támogatások esetén az országos
nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot
tartalmazó részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15
napon belül nyújtja be a miniszter számára.
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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:

2 550,8

21. cím összesen:

1 309,0

22. cím összesen:

401,4

1,0

3,4

23. cím összesen:

10 221,0

11 025,0

804,0

24. cím összesen:

2 873,3

25. cím összesen:

1 137,2

I. ORSZÁGGYŰLÉS

2 769,0

272,8
155,4

350,0
21,0

I. fejezet összesen

Kiadás
141 561,9
9 275,2
0,0
150 837,1

Bevétel
14 900,0
0,0
0,0
14 900,0

Egyenleg
-126 661,9
-9 275,2
0,0
-135 937,1

II. fejezet összesen

Kiadás
2 438,0
56,6
0,0
2 494,6

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-2 438,0
-56,6
0,0
-2 494,6

III. fejezet összesen

Kiadás
2 003,4
70,0
0,0
2 073,4

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-2 003,4
-70,0
0,0
-2 073,4

IV. fejezet összesen

Kiadás
1 401,9
205,5
0,0
1 607,4

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-1 401,9
-205,5
0,0
-1 607,4

V. fejezet összesen

Kiadás
10 774,3
557,3
0,0
11 331,6

Bevétel
17,0
3,0
0,0
20,0

Egyenleg
-10 757,3
-554,3
0,0
-11 311,6

VI. fejezet összesen

Kiadás
112 499,6
12 414,8
0,0
124 914,4

Bevétel
2 258,1
0,0
0,0
2 258,1

Egyenleg
-110 241,5
-12 414,8
0,0
-122 656,3

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VIII. fejezet összesen

Kiadás
46 756,7
2 799,6
0,0
49 556,3

Bevétel
37,0
65,0
0,0
102,0

Egyenleg
-46 719,7
-2 734,6
0,0
-49 454,3

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

VI. BÍRÓSÁGOK
VI. BÍRÓSÁGOK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

VIII. ÜGYÉSZSÉG
VIII. ÜGYÉSZSÉG
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

IX. fejezet összesen

Kiadás
710 944,2
28 102,5
0,0
739 046,7

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-710 944,2
-28 102,5
0,0
-739 046,7

X. fejezet összesen

Kiadás
14 850,6
59,2
0,0
14 909,8

Bevétel
1 080,2
0,0
0,0
1 080,2

Egyenleg
-13 770,4
-59,2
0,0
-13 829,6

XI. fejezet összesen

Kiadás
360 714,8
398 436,1
340,0
759 490,9

Bevétel
45 504,7
9,4
340,0
45 854,1

Egyenleg
-315 210,1
-398 426,7
0,0
-713 636,8

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XII. fejezet összesen

Kiadás
193 450,8
12 177,1
12 422,4
218 050,3

Bevétel
32 842,9
86,4
0,0
32 929,3

Egyenleg
-160 607,9
-12 090,7
-12 422,4
-185 121,0

Kiadás
412 177,6
203 872,4
0,0
616 050,0

Bevétel
38 420,4
1 328,7
0,0
39 749,1

Egyenleg
-373 757,2
-202 543,7
0,0
-576 300,9

Kiadás
724 087,8
27 083,7
10 216,7
761 388,2

Bevétel
28 180,5
143,3
200,0
28 523,8

Egyenleg
-695 907,3
-26 940,4
-10 016,7
-732 864,4

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XV. fejezet összesen

Kiadás
470 233,4
105 838,5
1 483,0
577 554,9

Bevétel
29 043,4
28 466,3
358,3
57 868,0

Egyenleg
-441 190,0
-77 372,2
-1 124,7
-519 686,9

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVII. fejezet összesen

Kiadás
816 930,2
362 931,5
0,0
1 179 861,7

Bevétel
46 701,9
77 563,8
0,0
124 265,7

Egyenleg
-770 228,3
-285 367,7
0,0
-1 055 596,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen

Kiadás
219 269,5
122 447,1
0,0
341 716,6

Bevétel
7 982,2
176,2
0,0
8 158,4

Egyenleg
-211 287,3
-122 270,9
0,0
-333 558,2

Kiadás
14 599,4
1 876,6
1 657 800,1
1 674 276,1

Bevétel
0,0
0,0
13 186,0
13 186,0

Egyenleg
-14 599,4
-1 876,6
-1 644 614,1
-1 661 090,1

Kiadás
3 479 602,6
167 870,1
0,0
3 647 472,7

Bevétel
1 095 154,4
16 888,8
0,0
1 112 043,2

Egyenleg
-2 384 448,2
-150 981,3
0,0
-2 535 429,5

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIII. fejezet összesen

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIX. fejezet összesen

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XX. fejezet összesen
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen

Kiadás
83 906,2
69 297,4
0,0
153 203,6

Bevétel
100,0
0,0
0,0
100,0

Egyenleg
-83 806,2
-69 297,4
0,0
-153 103,6

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1 - 19. cím összesen:

144 377,6

20. cím összesen:

1 190,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

351,3
1,0

325,7
7,8

3,6

Kiadás
640 367,6
333,5
0,0
640 701,1

Bevétel
352,3
3,6
0,0
355,9

Egyenleg
-640 015,3
-329,9
0,0
-640 345,2

Kiadás
2 461,9
95,0
0,0
2 556,9

Bevétel
33,1
0,0
0,0
33,1

Egyenleg
-2 428,8
-95,0
0,0
-2 523,8

Kiadás
15 933,3
5 773,9
0,0
21 707,2

Bevétel
1 061,3
27,9
0,0
1 089,2

Egyenleg
-14 872,0
-5 746,0
0,0
-20 618,0

Kiadás
17 110,2
74,7
0,0
17 184,9

Bevétel
6 883,6
15,0
0,0
6 898,6

Egyenleg
-10 226,6
-59,7
0,0
-10 286,3

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen

Kiadás
10 577,4
1 625,6
0,0
12 203,0

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-10 577,4
-1 625,6
0,0
-12 203,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

18 809,5
3 331,9
0,0
22 141,4

1 912,8
50,0
0,0
1 962,8

-16 896,7
-3 281,9
0,0
-20 178,6

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXVI. fejezet összesen

Kiadás
44 524,1
3 704,7
0,0
48 228,8

Bevétel
16 747,7
612,6
0,0
17 360,3

Egyenleg
-27 776,4
-3 092,1
0,0
-30 868,5

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 110 920,2
0,0
0,0
1 110 920,2

32 434,1
0,0
0,0
32 434,1

-1 078 486,1
0,0
0,0
-1 078 486,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés

Kiadás
1 329 134,2
284 311,8
0,0

Bevétel
9 652 216,9
1 763 397,5
1 481 961,4

Egyenleg
8 323 082,7
1 479 085,7
1 481 961,4

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXII. fejezet összesen

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXX. fejezet összesen

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXI. fejezet összesen

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
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XLII. fejezet összesen

1 613 446,0

12 897 575,8

11 284 129,8

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

129 916,8
111 822,4
0,0
241 739,2

50 499,2
17 715,0
0,0
68 214,2

-79 417,6
-94 107,4
0,0
-173 525,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

13 323,0
5 600,0
0,0
18 923,0

2 995,0
12 900,0
0,0
15 895,0

-10 328,0
7 300,0
0,0
-3 028,0

XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLV. fejezet összesen

Kiadás
5 250,0
100 987,2
0,0
106 237,2

Bevétel
0,0
0,0
0,0
0,0

Egyenleg
-5 250,0
-100 987,2
0,0
-106 237,2

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXII. fejezet összesen

Kiadás
111 611,1
26 201,1
0,0
137 812,2

Bevétel
124 276,6
445,8
0,0
124 722,4

Egyenleg
12 665,5
-25 755,3
0,0
-13 089,8

Kiadás
408 201,7
22 498,3
0,0
430 700,0

Bevétel
422 539,9
560,1
0,0
423 100,0

Egyenleg
14 338,2
-21 938,2
0,0
-7 600,0

Kiadás
37 677,0
8 787,2
0,0
46 464,2

Bevétel
37 056,6
9 407,6
0,0
46 464,2

Egyenleg
-620,4
620,4
0,0
0,0

Kiadás
6 677,1
9 900,6
0,0
16 577,7

Bevétel
28 228,0
0,0
0,0
28 228,0

Egyenleg
21 550,9
-9 900,6
0,0
11 650,3

Kiadás
10 061,8
40,5
0,0
10 102,3

Bevétel
11 100,0
0,0
0,0
11 100,0

Egyenleg
1 038,2
-40,5
0,0
997,7

Kiadás
3 587 881,0
0,0
0,0
3 587 881,0

Bevétel
3 587 881,0
0,0
0,0
3 587 881,0

Egyenleg
0,0
0,0
0,0
0,0

Kiadás
2 681 430,8
200,0
0,0
2 681 630,8

Bevétel
2 681 630,8
0,0
0,0
2 681 630,8

Egyenleg
200,0
-200,0
0,0
0,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXIII. fejezet összesen

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVII. fejezet összesen

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXI. fejezet összesen

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXII. fejezet összesen

94

Központi alrendszer
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
Központi alrendszer összesen

Kiadás
18 000 071,6
2 110 659,6
1 682 262,2
21 792 993,4

Bevétel
18 000 071,6
1 929 866,0
1 496 045,7
21 425 983,3

Egyenleg
0,0
-180 793,6
-186 216,5
-367 010,1

Indokolás
1. A számszaki hatások átvezetése a főösszegeken.
2. Lásd a T/6322/829/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/6322/829/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/6322/829/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/6322/829/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6., 8., 29. Fejezet név és címrendi hely nevének pontosítása.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
7. Lásd a T/6322/829/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/6322/829/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Az államháztartásról szóló törvény módosításával összhangban a Beruházás ösztönzési
célelőirányzat tekintetében már nem szükséges felső korlát megállapítása a költségvetési
törvényben.
11. Lásd a T/6322/829/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/6322/829/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/6322/829/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14., 19., 159., 164. A 2020. évtől a teljes tankönyvellátás forrásszükséglete fenntartótól függetlenül
valamennyi köznevelési intézményt illetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében egy
fejezeti kezelésű előirányzaton a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (KELLO) való
közvetlen elszámolás lehetőségét biztosítva kerül betervezésre. Az egyes évfolyamok ingyenes
tankönyvellátásának tanulónkénti fajlagos összege a költségvetési törvényjavaslat
normaszövegében kerül rögzítésre. Emiatt szükséges a korábbi struktúrának megfelelő szabályozás
törlése a törvényjavaslat normaszövegéből és a törvényjavaslat 7. mellékletéből.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
15. Lásd a T/6322/829/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/6322/829/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. A javaslat pontosítja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyleteihez kapcsolódó állami
viszontgarancia szabályait, egyértelművé téve, hogy a kockázati tőkebefektetés értékesítéséből
eredő követeléshez vállalt kezesség a KKV-szektor tevékenységét érintő keretszám alá tartozik.
18. Lásd a T/6322/829/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. Jogtechnikai pontosítás.
21. A Külgazdasági és Külügyminisztérium intézményeinél a külszolgálaton gyermeket nevelő
házaspárok számára az általuk nevelt gyermekek után számított óvodáztatási és iskoláztatási
költségtérítés (jelenleg 150 000 forint a költségtérítés-alap) megemelésre kerül 250 000 forintra és
az elnevezése gyermeknevelési költségtérítési-alapra változik.
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22. Lásd a T/6322/829/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23., 25., 27. A módosító indítvány célja az Országgyűlés fejezet által benyújtott javaslathoz képest a
szociális hozzájárulási adó alacsonyabb kulcsa miatti korrekció átvezetését tartalmazza, melynek
összege 78,9 millió forint.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
24., 26. A módosító javaslat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
intézményfejlesztési stratégiájának I. ütemére biztosít 100,0 millió forint többletforrást.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

Levéltára

28., 30-32. A módosító javaslat tartalmazza a jogszabályi alappal nem rendelkező személyi
többletkiadások korrekcióját, illetve a beruházási kiadások 2019. évivel azonos szinten történő
meghatározását, melyek együttes összege 29 943,0 millió forint.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
33., 126. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának indítványa alapján a nemzetiségi nevelési
feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának 2020. január 1-jétől történő további emelése
miatt növekszik az előirányzat és a támogatás fajlagos összege.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
34., 140-141., 148. A javaslat alapján tizennyolc új beruházáshoz biztosít forrást a központi
költségvetés. A javaslat alapján továbbá növekszik a kompok, révek működtetéséhez kapcsolódó
előirányzat és Mohács Város Önkormányzatát megillető támogatás minimum összege.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
35. A módosító javaslat technikai pontosítás. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 29,3 millió forintos csökkentése és ugyanezen összeggel a személyi juttatások
előirányzat megemelése szükséges a járulékok megfelelő mértékű meghatározása érdekében.
36., 43., 46., 119. A módosító javaslat tartalmazza egyrészt a Népi Építészeti Program
előirányzatának 1000,0 millió forinttal, valamint a Határontúli műemlék-felújítási program
előirányzatának 250,0 millió forinttal történő megemelését. A többletforrás elősegíti a nemzet közös
örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek
fennmaradását, továbbá hozzájárul a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség
értékeinek
feltárását,
megóvását
célzó
Rómer
Flóris
Terv
végrehajtásához.
A módosítás másrészt tartalmazza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében a
kormánytisztviselők képzéséhez nyújtott, az állami szervektől kapott bevételek várható csökkenését
a támogatás egyidejű növelésével, mely a folyamatban lévő képzési rendszer átalakításának a
következménye.
Tekintettel arra, hogy a vártnál kedvezőbb gazdasági folyamatok eredményeként az idei évben is
magasabb ÁFA bevétel várható az előirányzatnál, az előbbiekben ismertetett tételekre a forrást
indokolt az ÁFA bevételi-előirányzat egyidejű növelésével biztosítani.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
37. A módosító javaslat célja a Szolnoki Evangélikus Egyházközség templomának kibővítése egy
ún. „adapterházzal” – egy akadálymentesített, multifunkcionális, komfortos és környezetbarát
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közösségi térrel –, amely összekapcsolja a templomot a várossal, továbbá a templomépület
szigetelése, korszerűsítése, környezetbarát technológiai megoldásokkal való felszerelése. Ehhez
biztosít az indítvány 80,0 millió forint forrást.
38. A módosító javaslat célja 21,0 millió forint forrás biztosítása, annak érdekében, hogy a
Tápiószentmártoni Evangélikus Templom belső felújítása megtörténhessen. A Templom
épületgépészeti szempontból rendkívül kritikus állapotban van, ezért felújítása vált szükségessé. Az
épület műemlékvédelmi besorolás alatt áll.
39. A módosító javaslat 43,0 millió forint forrást biztosít annak érdekében, hogy a Tápiószelei
Római Katolikus Templom és Plébánia külső és belső felújítása megtörténhessen. A templom maga
a 14. században épült és a 18., 19., 20. századokban is bővítették. Műemlékvédelmi besorolás alatt
áll. Utoljára több mint 80 évvel ezelőtt esett át jelentősebb felújításon. Az épület jelenlegi állapota
rossz, kritikus.
40. A módosító javaslat a leégett Ráday Felsőoktatási Diákotthon lebontásával és újjáépítésével
biztosítja a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói számára a magas színvonalú és a kor
igényeinek megfelelő szálláshelyeket és közösségi tereket, valamint hozzájárul a tűzkárt szenvedett
diákotthonnal egy épületegyüttest képező Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának
felújításához. Az indítvány erre a célra – a beruházás 2020. évi ütemére – 3261,4 millió forint
forrást biztosít.
41. A módosító javaslat – a Magyarországi nemzetiségek bizottságának indítványa alapján – 2018ban elindult nemzetiségi pedagógus ösztöndíjprogram résztvevői körének bővítése érdekében
biztosít 681,1 millió forint többletforrást, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók mellett a
tanító és tanárszakos nemzetiségi pedagógus hallgatók is részesülhessenek e támogatásban 2020-tól.
42., 55. A módosító javaslat – a Magyarországi nemzetiségek bizottságának kezdeményezésére – a
magyarországi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek részére egyedi projektek
(elsődlegesen beruházási célú) támogatásához biztosít 2000,0 millió forint többletforrást.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
44. A módosító javaslat technikai pontosítás. Az előirányzat tartalma felhalmozási célú kiadás, így
szükséges a kiemelt előirányzatok rendezése.
45. A módosító javaslat az AVICENNA Nonprofit Kft. működésének és szakmai feladatainak
hatékonyabb ellátása érdekében biztosít 50,0 millió forint többletforrást.
47. A Kormány az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a
határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja
magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket. A módosító javaslat erre a célra biztosít 100,0
millió forint többletforrást a Magyarország Barátai Alapítvány támogatásának növelésével.
48., 54. A módosító javaslat a központi közigazgatási szervek iratanyaga digitalizálásának kiadási
igényével kapcsolatos nullszaldós átrendezést tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
49-50., 52. A módosító javaslat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére biztosítja az
állami halőri szolgálat működtetéséhez szükséges forrást.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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51., 53., 58., 69., 74., 81., 86., 88. A 2020. évtől a teljes tankönyvellátás forrásszükséglete
fenntartótól függetlenül valamennyi köznevelési intézményt illetően az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében egy fejezeti kezelésű előirányzaton a Könyvtárellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel (KELLO) való közvetlen elszámolás lehetőségét biztosítva kerül betervezésre. A
módosító javaslat e feladatváltozással kapcsolatos nullszaldós átrendezést tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
56., 70., 80., 85. A módosító javaslat – a Magyarországi nemzetiségek bizottságának indítványa
alapján – 768,9 millió forint többlettámogatást biztosít a nemzetiségi pótlék növelésének fedezetére
2020. január 1-jétől.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
57., 59., 73., 87., 100. A módosító javaslat a debreceni autóipari központ kialakításához biztosít
8698,5 millió forint forrást. A központban komplex oktatási fejlesztés keretében helyet kap a
szakképzés infrastrukturális fejlesztése, a német iskola kialakítása, valamint a Debreceni Egyetem
infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
60., 68. A módosító javaslat célja a vasútfejlesztéssel összefüggő, kiemelten a debreceni
vasútfejlesztéshez kapcsolódó finanszírozási források biztosítása, fejezetek közötti nullszaldós
átrendezéssel.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
61., 67., 71., 84., 89. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram pénzügyi fedezetét már nem az
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, hanem a külpolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni. A módosító javaslat a program
forrásainak fejezetek közötti átcsoportosítását tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
62-64. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) intézményeinél a külszolgálaton gyermeket
nevelő házaspárok számára az általuk nevelt gyermekek után számított óvodáztatási és iskoláztatási
költségtérítés (jelenleg 150 000 forint a költségtérítés-alap) megemelésre kerülne 250 000 forintra
és az elnevezése gyermeknevelési költségtérítési-alapra változna. A módosítás a KKM
Külképviseletek címén belüli nullszaldós átcsoportosítást tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
65-66. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet módosítása alapján a
Külgazdasági és Külügyminisztérium feladata a csángó ügyek vonatkozásában összehangolni a
központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységét, ide értve a csángók
kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok szervezését, a csángó kulturális
örökség emlékeinek és értékeinek feltárását, megőrzését, valamint a térség gazdaságfejlesztési
támogatásait egyaránt. A feladathoz illeszkedően szükséges címzetten a Csángó-Magyar
Együttműködési Program Támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosítani a
csángóföldi gazdaságfejlesztési programok fedezetét a Határon túli gazdaságfejlesztési programok
támogatása jogcímcsoportról.
98

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
72., 99. A módosító javaslat a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját segítő Mórahalmi
Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásához, valamint az ezzel együtt megvalósuló oktatási,
tartalomfejlesztési program kidolgozásához biztosít 1524,1 millió forint forrást. Az oktatási,
tartalomfejlesztési program kidolgozása a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem útján valósul meg.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
75-76., 109., 121. A módosító javaslat a Liget Budapest projekt végrehajtásának módosulásával
kapcsolatos nullszaldós átrendezést tartalmazza.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
77-78. A módosító javaslat célja a Budapesti Operettszínház magasabb színvonalú működéséhez, az
új produkciók létrehozásához szükséges 1850,0 millió forint forrás biztosítása.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
79. A módosító javaslat az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyelete és az egészségügyi
ellátás eredményességét értékelő minőségügyi szakfőorvosi felügyelet operatív feladatainak a
Nemzeti Népegészségügyi Központon belüli működtetése céljából biztosít 100,0 millió forint
forrást.
82. A módosító javaslat célja 100,0 millió forint többletforrás biztosítása a Kaposvári Tankerületi
Központ számára a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola általános
felújítása érdekében. Az iskola jelenleg a város egyik meghatározó kulturális intézménye.
83. A módosító javaslat 32,0 millió forint többlettámogatást biztosít a Révfülöpi Általános Iskola
szigetelésének megvalósulása érdekében a Balatonfüredi Tankerületi Központ számára.
90. A módosító javaslat a Liszt Ferenc Kamarazenekar működéséhez, infrastruktúra-fejlesztéséhez,
a zenekari tagok fizetésének megemeléséhez, valamint a világ élvonalába tartozó szólisták
meghívásához szükséges forrásokat biztosítja 480,0 millió forint összegben.
91. A módosító javaslat a Budapest Art Center Nkft. által fenntartott Recirquel Újcirkusz Társulat
hazai és nemzetközi vendégjátékainak megszervezéséhez és lebonyolításához biztosít 350,0 millió
forint forrást.
92. A módosító javaslat a jelnyelvi tolmácsszolgálatok (beleértve a KONTAKT Tolmácsszolgálatot
is) és az elemi látás rehabilitációs központok kapacitásainak fejlesztéséhez, továbbá a TÁVSZEM
projekt működéséhez biztosít 160,0 millió forint többletforrást.
93. A módosító javaslat a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság magyarországi megrendezéséhez
biztosít 998,6 millió forint forrást.
94. A módosító javaslat a 2020. évi paralimpiai felkészüléshez, a Paralimpián való részvételhez,
illetve Speciális Téli Világjátékok felkészüléshez, részvételhez, a Nyári Siketlimpia
felkészüléséhez, továbbá a Szervátültetettek Nyári Európai Játékokon való részvételéhez biztosít
447,0 millió forint többletforrást.
95. A módosító javaslat 1000,0 millió forint forrást biztosít az ovis labdaprogramra, melynek
keretében hazánk összes óvodája, az óvodai feladatellátási helyeket is beleértve, sportszercsomagot
kap. A program lehetővé teszi az óvodás korú gyermekek óvodai sportolását, hozzájárul általános
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mozgáskoordinációs képességfejlesztésük magas szintű megvalósításához.
96. A módosító javaslat célja 890,0 millió forint többlettámogatás biztosítása a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. utánpótlás-nevelési műhelyének működéséhez.
97. A módosítás célja a szakszövetségek által előírt követelmények teljesítése érdekében 494,5
millió forint többletforrás biztosítása a sportegyesületek részére.
98. A Kormány döntött a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásáról Magyarkanizsán, hogy a
vajdasági birkózó egyesületekben fellelhető tehetséges, 14-20 éves versenyzők számára nemzetközi
szintű edzési feltételeket, szakmai munkát, tanulási és továbbtanulási lehetőségeket biztosítson és a
tehetséges gyerekekből kiemelkedő tehetségű versenyzőket, bajnokokat nevelhessen. A módosító
javaslat a beruházás megvalósításához biztosít 740,6 millió forint forrást.
101. A módosító javaslat célja a 2019 szeptemberében induló miskolci Avalon Nemzetközi Iskola
Alapítvány támogatására 300,0 millió forint forrás biztosítása.
102. A módosító javaslat célja a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. magasabb színvonalú
működéséhez szükséges 385,0 millió forint forrás biztosítása.
103. A módosítás célja a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. magasabb színvonalú
működéséhez szükséges 182,6 millió forint forrás biztosítása.
104-105. A módosítás célja az érintett szervezetek közművelődési és kulturális
közösségszervezéshez kapcsolódó feladatainak magasabb színvonalú ellátásához többletforrás
biztosítása.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
106-108. A módosító javaslat összesen 94,4 millió forint többletforrást biztosít a fogyatékossággal
élő személyeket képviselő országos érdekvédelmi szervezetek számára a hatékonyabb feladatellátás
érdekében.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
110. A módosító javaslat 90,0 millió forint forrást biztosít ahhoz, hogy a Rakacai Víztározó újra a
nyugat-borsodi térség egyik meghatározó horgászati és vízi sport központja lehessen, amelyhez
szükséges, hogy korszerű kikötőhely kiépítése mellett a ráhordó és egyéb szolgáltató infrastruktúra
is megerősítésre kerüljön. A beruházás megvalósítása után úgy a kajak-kenu sport, mint esetlegesen
zártpályás vízisí kapcsolódó szolgáltatás is kialakítható.
111. A Rakaca tó térsége hátrányos helyzetű, de kitűnő turisztikai adottságokkal rendelkezik. A
módosító indítvány 90,0 millió forint forrást biztosít a kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében,
hiszen nem csak a Rakaca tó természeti szépsége, horgászturizmusa, hanem a szomszédos
Aggteleki-karszt természeti vonzereje is kitűnő alapot jelent a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez.
112-113., 115-117. A módosító javaslat nullszaldós módosítás, mely egyrészt technikai pontosítás, a
XXXVI. Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat fejezet (ELKH) költségvetési szerveinek kiemelt
előirányzati bontását tartalmazza, másrészt a Magyar Tudományos Akadémia és az ELKH közötti
megállapodásnak megfelelően, az ellátott feladatokhoz igazodó forrásokat biztosítja.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
114. A módosító javaslat a Műcsarnok épülete rekonstrukciójának, energetikai, gépészeti
felújításának tervezéséhez, előkészítéséhez, továbbá a Magyar Építészeti Múzeum elhelyezését
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célzó beruházás tervezéséhez és az előkészítési munkálatokhoz biztosít 800,0 millió forint
többletforrást.
118., 120. A módosítás a működési és felhalmozási kiadások átrendezéséhez kapcsolódó bevételi
átrendezést, valamint egy felülvizsgált kiadási módosítást tartalmaz.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
122. A módosító javaslat 1000,0 millió forint fedezetet biztosít a kültéri sportparkok létrehozására
irányuló program felgyorsítására. A Beruházási Ügynökség által vitt beruházási program fedezete –
a költségvetési fejezetre vonatkozó elszámolási módszer szerint – a közbeszerzési eljárások
lefolytatását követően jelenik meg önálló előirányzatként, amikor már ismert a beruházások pontos
költsége.
123. Kodifikációs pontosítás.
124. Lásd a T/6322/829/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
125. Lásd a T/6322/829/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
127. Lásd a T/6322/829/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
128. Lásd a T/6322/829/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
129. Lásd a T/6322/829/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
130. Lásd a T/6322/829/19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
131. Lásd a T/6322/829/20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
132. Lásd a T/6322/829/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
133. A bc) alpontot meghatározó adatok év közben visszamenőleg nem módosulhatnak, így az e
pontra történő utalás elhagyandó.
134. Lásd a T/6322/829/22. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
135. Lásd a T/6322/829/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
136. Lásd a T/6322/829/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
137. Lásd a T/6322/829/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
138. Lásd a T/6322/829/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
139. Lásd a T/6322/829/27. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
142. Lásd a T/6322/829/28. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
143. Lásd a T/6322/829/29. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
144. Lásd a T/6322/829/30. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
145. Lásd a T/6322/829/31. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
146. Lásd a T/6322/829/32. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
147. Lásd a T/6322/829/33. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
149. Lásd a T/6322/829/34. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
150. A nemzetiségi pótlék 2020. január 1-jétől 30%-ról 40%-ra való emelése miatt szükséges a
nemzetiségi pótléknövekmény és közterheinek fedezetét biztosító fajlagos összeg módosítása.
151. Lásd a T/6322/829/35. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
152. Lásd a T/6322/829/36. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
153. Lásd a T/6322/829/37. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
154. Nyelvhelyességi módosítás.
155. Törvényi szabályozással való összhang megteremtése.
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156. Lásd a T/6322/829/38. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
157. Lásd a T/6322/829/39. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
158. A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményekben nevelésoktatásban részt vevők után járó működési támogatás igénybevételi szabályainak pontosítása.
160. Lásd a T/6322/829/42. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
161. Lásd a T/6322/829/43. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
162. Lásd a T/6322/829/44. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
163. Jogtechnikai pontosítás.
165. Lásd a T/6322/829/46. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
166. Lásd a T/6322/829/47. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
167. Nyelvhelyességi módosítás.
168. Hivatkozás pontosítás.
169. Lásd a T/6322/829/48. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
170. Nyelvhelyességi módosítás.
171. Lásd a T/6322/829/49. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
172. Lásd a T/6322/829/50. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
173. Lásd a T/6322/829/51. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
174. Szövegpontosítás.
175. Nyelvhelyességi módosítás.
176. A feladatalapú támogatás pontozási táblázatában az átláthatóságot és a visszahivatkozás
lehetőségét biztosítja a sorszámozás, segíti az értékelést, a feladatokra megállapított
összpontszámok részpontszámai így visszakereshetővé válnak. A feladatok három új ponttal történő
kibővítése kiegészíti a feladatlistát, valamint nagyobb súlyt biztosít a nemzetiségi érdekképviselettel
összefüggő feladatoknak.
177. Lásd a T/6322/829/52. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
178. Lásd a T/6322/829/53. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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