
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről" szóló, T/11700 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

0rsz6g yGlőa Mlvatula

lrománysz mi

Érkezett : 2004 NOV 0 4.

Módosító javaslat



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 18757,9 +1750,0 20507,9

19 Óvodai nevelés 59040,0 +13 100,3 72 1403

20 Iskolai oktatás 292 786,1 +53764,3 346 550,4

21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 30108,2 +5426,8 35 535 0

22 Alapfokú művészetoktatás 11268,4 +5844,7 17113,1

23 Kollégiumok közoktatási feladatai 14900,5 +5217,8 20 1183

24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 19803,3 +2345,6 22148,9

25 Egyéb

	

differenciált hozzájárulások egyes

	

közoktatási
intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

18 111,0 +13515,6 31 626 6

26 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,
szolgáltatások

43252,3 +4325,3 47 577 6

2 Központosított előirányzatok

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 800,0 +2200,0 40000

2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5500,0 + 1285,0 6 785 0

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
támogatása

1306,0 +523,1 1 829 1

6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 +10,2 180 2

[101 [Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása]

25300,0 -25300,0 0-0

[111
10

A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 +27,2 127 2

[121
11

Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 500,0 +2500,0 40000

[ 31
12

"ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 200,0



[14]
13

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása

885,0 +500,0 1 3850

[15]
14

Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 420,0

[16]
15

Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások
veszélyelhárítása munkálatainak támogatása

605,0 +395,0 1000,0

[17]
16

A 2004 . évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél
beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

5300,0 +550,0 5 850 0

[18]
17

Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai
sajátforrás-kiegészítésének támogatása

7400,0

[19] [A többcélú kistérségi társulások megalakulásának
ösztönzése]

6500,0 -6500,0 0 0

[20] [Többcélú kistérségi társulások normatív működési
támogatása)

9000,0 -9000,0 0 0

[21]
18

A múzeumok szakmai támogatása 330,0 +670,0 1000,0

[22]
19

Az ECDL szánútógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának
visszatérítése

500,0

[23]
20

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 15000,0

[24]
21

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújítósának támogatása

10000,0 +10000,0 20000,0

[25]
22

[Fővárosi kerületek] Települési önkormányzatok belterületi 2000,0 +8000,0 10000,0
útjainak szilárd burkolattal való ellátása

23 Az ún . lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi 0 0 +2500 250 0
önkormányzatok támogatása

3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatások

1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatása

11700,0 +1000,0 12 700 0

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoláatási feladatok ellátásához

1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2780,0 +106,8 2 886 8

4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 184,4 +70,7 1 255 1

5 Minőségfejlesztési feladatok 387,3 +23,2 410 5

7 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 704,3 +655,5 2 359 8

8_ Pedagógusok szakkönyvvásárlása 0 0 +2411,9 2411,9

2 Egyes szocíálís feladatok kiegészítő támogatása

2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 +907,0 16 027 0



3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 673,6 +40,4 714 0

5 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 +100,0 200 0

8 Vis maior tartalék 243,9 +16,1 260 0

X. MINISZTERELNÖKI HIVATAL

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 59150,0 -26518,3 32 631 7

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 23100,0 - 23 100,0 0 0

XXI 1 . NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5628,8 - 5 628,8 0 0

37 Audiovizuális archívum kialakítása

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások 5628,8 _ -5628,8 0-0

I. ORSZÁGGYŰLÉS

13 Média közalapítványok támogatása

1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3500,0 -3500,0 0-0

XLII . A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÖ BEVÉTELEI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 2048000,0 +37985,4 2085985,4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadások« bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben a törvényjavaslat 3 ., 4 ., 5 ., 6. és 8. számú
mellékleteinek az alábbi módosítását javasoljuk :

„3. számú melléklet a 2004 . évi. . . .törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1 . Községek általános feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[17000] 18 000 forint/lakos,

de legalább 1500 000 forint,

és legfeljebb 3 600 000 forint községenként,

azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt,

ott községenként legfeljebb [4 451300] 6 000 000 forint .

Legalább 2 500 000 forint hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben
közigazgatási feladatait egész évben körjegyzőség formájában látja el .

2. Települési igazgatási és kommunális feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[1107] 2 107 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az igazgatási, kommunális, út-, hídfenntartási,
valamint a település-üzemeltetés során jelentkező egyéb kiadásaihoz a lakosságszám szerint
illeti meg .

3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok

a) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[299936] 342 000 forint/körjegyzőség/hónap

b) Ösztönző hozzájárulás

Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg :

ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[243100] 288 000 forint/hónap

bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[194 000] 223 000 forint/hónap

bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt
vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes
lakosságszám nem éri el az 1000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[390 000] 446 000 forint/hónap



bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a
székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után.

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[135 360] 160 000 forint/hónap

Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen, a lakosságszám szerint vehető igénybe .

Körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is .

A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe . Az igénylésnél, illetve az
év végi elszámolásnál

- az év közben megalakuló körjegyzőség - amennyiben megalakulásakor rendelkezik
kinevezett körjegyzővel - a létrejöttét követő hónap első napjától,

- az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag vehető
figyelembe .

Amennyiben az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett
körjegyzővel, e hozzájárulás időarányos része nem illeti meg . Ez érvényes abban az esetben is,
ha a 6 hónap a költségvetési évet megelőző évben kezdődik . Új körjegyző kinevezése esetén az
első betöltött teljes hónaptól jár az időarányos hozzájárulás .

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 816] 4 198 forint/külterületi lakos

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által 2004 . augusztus havi állapotra
számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma
szerint illeti meg .

5. Körzeti igazgatási feladatok

a) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 000 000] 7 247 326 forint/körzetközpont

b) FAJLAGOS ÖSSZEG : [504] 540 forint, az egyes okmányirodák 2003 .
október 1 je és 2004. szeptember 30-a közötti egyévi ügyiratszáma után, de minden
okmányirodát fenntartó önkormányzat[onként] esetén munkaállomásonként legalább
[6 000 00011700000 forint

c) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

473 forint/lakos

d) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

147 forint/lakos

Az a)-d) pontban szereplő hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993 . évi 111. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 106. §-ának
(2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban : Étv.) 52. §-ának (2) bekezdésében hivatkozott
kormányrendeletben kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, egyes gyermekvédelmi,
szociális, valamint építésügyi igazgatási feladataihoz, továbbá a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló az 1992 . évi LXVI. törvény 7/A. §-ában
meghatározottak szerint az okmányirodák működéséhez kapcsolódik .



A b) pontban szereplő hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési
kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatal által rendelkezésre bocsátott száma szerint illeti meg .

A c) pontban szereplő hozzájárulás a kormányrendeletek által kijelölt városi, fővárosi,
kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyám- és építésügyi
igazgatási feladataihoz illeti meg . Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes
képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is . A
hozzájárulás összegét az érintett körzetre vonatkozóan csökkenti a d) pontban megjelölt
önkormányzatokat megillető állami hozzájárulás .

A d) pontban szereplő hozzájárulás - lakosságszám szerint - azon nem körzetközpont
önkormányzatokat illeti meg, amelyeket a kormányrendelet az Étv . 52. § (2) bekezdése
alapján kijelölt a kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátására. Ezeket az
önkormányzatokat az a) és c) pontokban foglalt állami hozzájárulások nem illetik meg .

Azon városokat, - a 2004 január 1 jét követően várossá nyilvánított települések kivételével
- amelyek csak közigazgatási területükön bejelentett állandó lakosokra vonatkozóan,
kizárólag gyám- és építésügyi igazgatási feladatokat látnak el, az a) és a c) pont szerinti
támogatás illeti meg .

6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[250] 260 forint/lakos

A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási,
sport-, valamint területfejlesztési informatikai feladatainak kiadásaihoz a lakosságszám szerint
illeti meg .

7. Üdülőhelyi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[1,512,55 forint/idegenforgalmi adóforint

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához [1,5] 2,55 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni
idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás .

8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő
hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 400] 3 604 forint/lakos

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
szóló 7/2003 . (1. 14.) Korm . rendelet által meghatározott települések önkormányzatait a
lakosságszám szerint illeti meg .

9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

3 700 - 17 000 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatok által a Szocty . és a Gyvt. alapján nyújtható
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó
és az önkormányzatokat terhelő különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez,
valamint a közcélú munka szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik .



E feladatok különösen : a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak, a rendszeres szociális
segélynek, az időskorúak járadékának, a Szocty . 41 . §-ának (1) bekezdésében szabályozott
ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósságcsökkentési
támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak és
a Szocty. 38. §-a (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a tartósan
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának és az ezen ellátottak után fizetendő
egészségügyi hozzájárulásnak a 10 %-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szocty . 41 .
§-ának (4) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a
közgyógyellátás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése .

A települési önkormányzatokat ez az összeg a lakosságszám alapján a települések szociális
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg .

A mutatószám kialakításában :

- 30 %-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a 2004 .
március, június és szeptember havi létszámadatokból számított átlagának,

- 20 %-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának,

- 30 %-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési
önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott, valamint a közcélú
foglalkoztatásban résztvevőknek a 2004. március, június és szeptember havi együttes
létszámadataiból számított átlagának,

20 %-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők
számának a 2003 . évi adóbevallások összesítése alapján számított

lakosságszámon belüli részaránya szerepel .

10. A lakáshoz jutás feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1200- 2 200 forint/lakos,

de legalább [200 000] 2 100 000 forint/település

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához lakosságszámuk alapján, a települések szociális és lakás-ellátottsági valamint
lakás-közművesítettségi jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg .

A mutatószám kialakításában szerepelnek :

- 15 %-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozóknak,

30 %-os súllyal a regisztrált munkanélküliek - 2003 . november, és 2004 . február, május
és augusztus havi létszámadatokból számított - átlagának,

- 10 %-os súllyal a 2002 . és 2003. évi házasságkötéseknek,

5 %-os súllyal a 2004 . január 1-jén meglévő lakószobáknak és

- 40 %-os súllyal a csatornahálózatba be nem kapcsolt lakásoknak

a lakosságszámhoz viszonyított aránya .

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások



aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[540] 600 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szocty .-ben, valamint a Gyvt .-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó
szolgáltatások és intézményeik működési költségeihez kapcsolódik .

Ezek a feladatok különösen :

- a Szocty . 61 . §-ában meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatások, támogatások igénybevételére vonatkozó információnyújtás,

- a Szocty. 64 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
szerint működtetett családsegítés,

- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott, a gyermekjóléti alapellátási kötelezettségek
körébe tartozó szolgáltatások, valamint a 44 . §-ban meghatározott házi
gyermekfelügyelet és 41 . § (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás,

- a Gyvt. 40. § (1) bekezdése alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően működő gyermekjóléti szolgáltatás .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg .

ab) Étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

75 600 forint/ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a Szocty .
62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben részesített személyek
száma alapján illeti meg .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel .

Elszámolásnál az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel .

ac) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

90 000 forint/számított ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást
- különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését - a Szocty. 63 . §-a alapján és a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített
személyek száma és a z egy e llátottra vonatkozó átlagos g ondozási óraszám alap] án
illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel .

Elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesítettek nyilvántartása (gondozási
napló) alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy



ellátottra vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fő) . Az így megállapított éves
összlétszám 252-vel történő osztása adja a számított ellátotti létszámot .

ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[2 040 400] 2 300 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szocty. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg .

b) Speciális alapellátási szolgáltatások

ba) Támogató szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 200 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a helyi önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65/C . §-a alapján
és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató
szolgálatot és azt 2004-ben is működtette . Jogosult továbbá

- az a helyi önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében
működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn
támogató szolgálatot, illetve

- az a 10 000 lakosságszámot elérő települési önkormányzat, amely 2005-ben új
támogató szolgálatot működtet .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.

bb) Közösségi ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

7 000 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra a települési önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65/A. §-ában
meghatározott közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően biztosítja .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg .

bc) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

6 300 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a [300001 10 000-né1 nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65/E §-ában meghatározott utcai szociális
munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg .

bd) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

62 000 forint/ellátott

A hozzájárulásra az a helyi önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65. §-a szerint és
a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül
kihelyezésre időskorú vagy fogyatékos személyek otthonába .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a jelzőkészülékkel ellátottak száma
szerint illeti meg .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel .

Elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának
alapulvételével, a nyilvántartásban résztvevők száma osztva 365-tel .

be) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi
ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

183 000 forint/ellátott

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
hajléktalanok számára nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn .

A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30
napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt
igénybevevőket .

bf) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

465 100 forint/ellátott

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn .

A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30
napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók .

A be), bf) pontokra vonatkozóan :

- Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült éves
száma osztva 252-vel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója
(esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok
számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények
a 6, illetve 7 nap - alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-
vel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő
létszám erejéig vehető figyelembe .

- A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás
alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított
létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő
férőhelyszám háromszorosánál .

12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei

a) Nappali szociális központ



FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 500 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65/G . §-ának (1)
bekezdése alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint nappali
szociális központot működtet .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján
illeti meg .

A nappali szociális központ a Szocty . 65/G. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a
Szocty. 57. §-a (1) bekezdésének e) j) pontjaiban meghatározott speciális alapellátási
szolgáltatások közül - a helyi szociális szükségletekhez igazodóan, választhatóan -
legalább kettő, legfeljebb négy feladat ellátását is biztosítja, amelyekhez a fenntartó
önkormányzat jogosult a kapcsolódó normatív hozzájárulások igénybevételére is az ott
meghatározott feltételek szerint .

b) Integrált szociális központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

4 530 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 65/G . §-ának (2)
bekezdése alapján, a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályoknak
megfelelően integrált szociális központot működtet .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján
illeti meg .

Az integrált szociális központ a Szocty . 65/G . §-ának (2) bekezdése alapján a Szocty . 57 .
§-a (1) b ekezdésének e)-j) p ontj aiban m eghatározott speciális a lapellátási s zolgáltatások
közül - a helyi szociális szükségletekhez igazodóan, választhatóan - legalább öt feladat
ellátását is biztosítja, amelyekhez a fenntartó önkormányzat jogosult a kapcsolódó
normatív hozzájárulások igénybevételére is az ott meghatározott feltételek szerint .

c) Szociális szolgáltató központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

5 535 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szocty . 85/B §-a és a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint szociális szolgáltató központot
működtet.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján
illeti meg .

A szociális szolgáltató központ a Szocty. 57. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
speciális alapellátási szolgáltatásokat is ellátja, amelyekhez a fenntartó önkormányzat
jogosult a kapcsolódó normatív hozzájárulások igénybevételére is az ott meghatározott
feltételek szerint .

d) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

2 400 000 forint/központ

A hozzájárulást az a települési önkormányzat veheti igénybe, amely a Gyvt. 40. §-ának (3)
bekezdése alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
gyermekjóléti központot működtet .



A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján
illeti meg .

13. Gyermekvédelmi szakellátás

a) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

835 500 forint/ellátott

A h ozzáj árulás a G yvt . alap] án s zervezett o tthont a yújtó ellátásokhoz k apcsolódik, é s a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó megyei/fővárosi önkormányzat veheti
igénybe a gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes
hatállyal elhelyezett 0-17 éves gyermekek után, akik

- nevelőszülőnél,

gyermekotthonban,

- kollégiumban, externátusban,

többcélú közoktatási intézményben (gyógypedagógiai nevelést és oktatást biztosító
intézmény, diákotthon),

fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában,

- lakóotthonban,

- kórházban és egyéb egészségügyi intézményben,

- albérletben és egyéb helyen

kerültek elhelyezésre.

b) Különleges ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

935 000 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a gyámhatósági határozattal átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 0-17 éves gyermekek
után illeti meg, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye, és a
gyámhatóság határozata alapján a Gyvt . 53 . §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
különleges ellátásban részesülnek .

A b) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén az a), c), d) pont szerinti hozzájárulás
nem j ár .

c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1019 500 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a gyámhatósági határozattal átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 0-17 éves gyermekek
után illeti meg, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a
gyámhatóság határozata alapján a Gyvt . 53 . §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
speciális ellátásban részesülnek .

A c) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén az a), b), d) pont alatti hozzájárulás nem
j ár .

d) Utógondozói ellátás



FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

775 000 forint/ellátott

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a 18-24 é ves k orú, a z a), b), c) p ont
szerinti gondozásban korábban már részesült fiatal felnőtt után illeti meg, amennyiben
számára a gyámhivatal a Gyvt. alapján utógondozói ellátást rendel el .

Amennyiben a fiatal felnőtt az ellátás időtartama alatt sorkatonai szolgálatot vagy polgári
szolgálatot telj esít, a hozzá] árulás összegének 20 %-a (töredékévi szolgálat esetén ennek
időarányos része) vehető igénybe .

Az a)-d) pontokra vonatkozóan:

Az ellátottak számának meghatározása:

Tervezéskor az otthont nyújtó ellátásban, a különleges ellátásban, a speciális
gyermekotthoni és utógondozói ellátásban részesülők becsült éves gondozási napjainak
száma osztva 365-tel, elszámolásnál a tényleges gondozási napok száma osztva 365-tel . A
gondozási napok szerinti nyilvántartást - elhelyezés-típusonként - a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények
adatszolgáltatása alapján .

e) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

71000 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és
a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottsághoz kapcsolódik . A hozzájárulást a
fenntartó megyei/fővárosi önkormányzat veheti igénybe mindazon ellátottak után, akik a
területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt . 141 . §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vezetett nyilvántartásban szerepelnek .

Az e llátottak s zámának m eghatározása : t ervezéskor a z e llátottak b ecsült é ves g Ondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál a tényleges gondozási napok száma osztva
365-tel .

Az a)-e) pontokra vonatkozó egyéb szabályok :

Amennyiben az a) vagy b), vagy c) vagy d) pont szerinti ellátásban részesülő gyermek
bölcsődei, óvodai ellátást/nevelést, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai oktatást,
kollégiumi, externátusi nevelést, ellátást, szervezett intézményi étkeztetést, általános iskolai
napközi ellátást vesz igénybe, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a
feladathoz kapcsolódó e melléklet és az e törvény 8 . számú melléklete szerinti normatív
hozzájárulások és kiegészítő támogatások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek
szerint .

Ha nem a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat biztosítja az a), b),
c), d) pont szerinti szakellátásokat, akkor azokat a feladatot ellátó önkormányzat számára
megtéríti, legalább a kapcsolódó normatív hozzájárulás összegének megfelelő szintig .

Ha az otthont nyújtó, a különleges ellátásban vagy a speciális gyermekotthoni ellátásban
részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett intézményi
étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt . 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési
díjat fizetni .

Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek után a 14 ., 16 . és a 26. d) jogcímen külön
normatív hozzájárulás nem igényelhető . A 14 ., 16 . és a 26 . d) jogcím szerinti intézményekben



elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek után az a) pont szerinti
normatív hozzájárulás vehető igénybe .

A gyermekvédelmi szakellátás normatív hozzájárulása tartalmazza a 25 . ab), ac), bb)
pontokban meghatározott juttatásokhoz való hozzájárulást is .

Az a), b), c), d) pont szerinti hozzájárulásokat nem vehetik igénybe a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatokat fenntartó önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott
intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-
végrehajtási intézetben, stb .) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás
keretében ellátottak után .

14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

760 000 forint/ellátott

A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, hajléktalan- és egyéb rehabilitációs
intézményekben - kivéve a pszichiátriai, szenvedélybetegek és a fogyatékosok ápoló-gondozó
és rehabilitációs bentlakásos intézményeit -, valamint a gyermekek, a családok, az időskorúak,
a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító
intézményekben, továbbá a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülőnél
ellátottak után illeti meg az önkormányzatot .

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a
rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint
fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn . Igénybe vehetik a
hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt .-ben szabályozott módon
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást
kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a
nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
261/2002. (XII . 18 .) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján .

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minősülnek a hetes jelleggel, meghatározott
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést
biztosító intéziiiények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá
időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza (panzió,
otthonház) .

Ha az intézmény közoktatási (korai fejlesztési és gondozási, óvodai, általános iskolai,
középiskolai, szakiskolai) feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen
belül oktatott tanulók után igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet és az e
törvény 8 . számú melléklete szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő
támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel .

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 15 . pont alatti,
a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben
ellátottak után a 16. pont alatti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot .

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett beutalt szociális intézményi tartós, illetve átmeneti elhelyezése esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat időarányosan biztosítja legalább az e
pont alatti normatív hozzájárulás összegét a feladatot ellátó önkormányzat számára .



A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából kikerülők
otthontalanságának megszüntetéséhez .

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

15. Hajléktalanok átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

539 100 forint/férőhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben szabályozott
módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére . A
hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében működő
férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló
olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OU is finanszíroz .

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből
kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez .

A férőhelyek számának meghatározása : tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
becsült éves férőhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel .

16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi
ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

805 200 forint/ellátott

A hozzájárulás a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos gyermekek, illetve
fogyatékos felnőttek ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs bentlakásos intézményeiben
ellátottak után illeti meg a helyi önkormányzatot .

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-,
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs
intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tartanak fenn, vagy a Szocty . 85/A §-
ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.

Ha az ide tartozó intézmények közoktatási (gyógypedagógiai ellátási, korai fejlesztési és
gondozási, óvodai nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő, általános iskolai,
középiskolai, szakiskolai) feladatot is ellátnak, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen
belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet és az e
törvény 8. számú melléklete szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő
támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel .

A g yámhatósági h atározattal, i deiglenes h atállyal e lhelyezett, á tmeneti v agy t artós a evelésbe
vett beutalt szociális intézményi tartós, illetve átmeneti elhelyezése esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat időarányosan biztosítja legalább az e
pont alatti normatív hozzájárulás összegét a feladatot ellátó helyi önkormányzat számára .

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a
támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma
osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel .



17. Gyermekek napközbeni ellátása

a) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

462 900 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt . alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe .

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is
üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet
számításba venni . A hozzájárulás gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek
után is igényelhető .

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

A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt .
tv .) 30 . §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt .
tv. 3 0. § -ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az
önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 21 . c) és d) pont szerinti
hozzá] árulást .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott
gondozási napok száma osztva 252-vel .

Elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti bent lévő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel .

b) Családi napközi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

156 100 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt . 43 . §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves
korig .

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

Az ellátottak számának m eghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, elszámolásnál
a havi jelentőlapok szerinti bent lévő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási
napok száma osztva 252-vel .

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

31500 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt . alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt .
148. §-ának (6) bekezdése alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek .

Az ellátottak számának m eghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, elszámolásnál



a havi jelentőlapok szerinti bent lévő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási
napok száma osztva 252-vel .

18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai

a) Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

6 170 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely a Szocty . 88/A . §-ának (1)
bekezdése alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter által a
módszertani feladatok ellátására kijelölt olyan családsegítő szolgálatot tart fenn, amely
gondoskodik a módszertani feladatoknak a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 . (1 . 7.) SzCsM
rendelet (a továbbiakban: 1/2000 . (1 . 7 .) SzCsM rendelet) előírásai szerinti ellátásáról .

b) Szociális szolgáltatások országos módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 800 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult

- a megyei, fővárosi önkormányzat, ha a Szocty. 88. §-a (1) bekezdésének c) pontja
alapján gondoskodik az országos módszertani feladatok ellátásáról az erre kijelölt
egy szociális intézményben, szociális szolgáltatást alaptevékenységként végző jogi
személyiséggel rendelkező szervezetnél (szolgáltatónál), valamint

- a helyi önkormányzat, ha az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi
miniszter által a Szocty . 88/A. §-ának (1) bekezdése alapján módszertani feladatok
ellátására kijelölt bentlakásos intézményt tart fenn, amely az 1/2000 . (1 . 7.) SzCsM
rendelet előírásai szerint gondoskodik az országos módszertani feladatok
ellátásáról .

c) Szociális szolgáltatások megyei módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

13 000 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult

- a megyei, fővárosi önkormányzat, ha a Szocty. 88. §-a (1) bekezdésének c) pontja
alapján gondoskodik a módszertani feladatok ellátásáról az erre kijelölt egy
szociális intézményben, szociális szolgáltatást alaptevékenységként végző jogi
személyiséggel rendelkező szervezetnél (szolgáltatónál), valamint

- a helyi önkormányzat, ha az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi
miniszter által a Szocty . 88/A . §-ának (1) bekezdése alapján módszertani feladatok
ellátására kijelölt bentlakásos intézményt tart fenn, amely az 1/2000 . (1. 7 .) SzCsM
rendelet előírásai szerint gondoskodik a módszertani feladatok ellátásáról .

d) Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

4 160 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely olyan gyermekjóléti
szolgálatot nyújtó intézményt tart fenn, amelyet a Gyvt. 118. §-a (2) bekezdésében
foglaltak szerint módszertani feladatok ellátására jelöltek ki, és amely gondoskodik a
módszertani feladatoknak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és



gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet előírásai szerinti ellátásáról .

19. Óvodai nevelés

[a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS]
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[180 000] 220 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai
nevelésben részesülő azon gyermekek után veheti igénybe, akik a 2004 ., illetve 2005 .
évben, a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1 .) időpontjáig a
harmadik életévüket betöltik .

Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2004 .,
illetve 2005 . év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt . tv. 24. §-ának (5)
bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható .

A gyógypedagógiai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek után a 21 . [aa)] a pont
szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint .

[b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE :

	

18 000 forint/gyermek

A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
azon intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után,
amelyekben a z ó vodai c soportok á tlaglétszáma i ntézményi s zinten eléri 1 egalább a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak

a 2004/2005. nevelési évben az 50 %-át,

- a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a
75 %-át, a második, illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50 %-át .

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a
többi gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának
számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete 11 . rész 3. pontja szerint vehető
figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 21 . ab) pont alatti hozzájárulások
igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint .

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül
hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha
ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) 43. §-ának (4)
bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005 ., illetve 2005/2006 . nevelési évben is .

A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető
kiegészítő hozzájárulás a 24 ., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken .

AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK
EGYÜTTES ÖSSZEGE : 198 000 forint/gyermek]

20. Iskolai oktatás

a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon



[aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS]
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[184 000] 225 000forint/tanuló

[A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
általános iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után .)

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartottáltalános
iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után, a Kt .-ben meghatározott kötelező, nem
kötelező, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakeretekben, valamint a
pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, oktatáshoz .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 1-4 . évfolyamos tanulók után a
21 . [aa)] a) pont szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek
szerint.

[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS

FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18 400 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon
intézményekben 1-4 . évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után
igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri
legalább a Közokt . tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály
átlaglétszámnak

a 2004/2005. tanévben az 50%-át,

a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1 . évfolyamon a 75%-át, a 2-4 .
évfolyamokon együttesen az 50%-át .

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban - a 21.
ab) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a
többi tanulóval együtt vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az
osztály (ok) létszámának számításánál a Közokt . tv. 3. számú melléklete 11. rész 3 .
pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után - beleértve a
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az
ott meghatározott feltételek szerint .

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így
figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív
hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv . 43 . §-
ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005 . illetve 2005/2006. tanítási
évben is .

Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem
igényelhető hozzájárulás a 24 ., a 25 . és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken .

AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK

EGYÜTTES ÖSSZEGE : 202 400 forint/tanuló)

b) Iskolai oktatás az 5-8 . évfolyamokon

[ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS]

FAJLAGOS ÖSSZEGE : [193 000] 235 000 forint/tanuló



	A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános
iskola és a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 ., a hat évfolyamos gimnázium 7-8 .
évfolyamára járó tanulók utána Kt.-ben meghatározott kötelező, nem kötelező,
tanórán kívüli és egyénifoglalkoztatási órakeretekben,valamint a pedagógiai
programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, oktatáshoz .

[bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS

FAJLAGOS ÖSSZEGE : 19 300 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon
intézményekben 5-8. évfolyamon - a ba) pont szerint figyelembe vehető -
oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az
osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt . tv. 3 . számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak

- a 2004/2005 . tanévben az 50 %-át,

- a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos
gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 75 %-át, a 6-8 .
évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 8. évfolyamán az
50 %-át.

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban - a 21 .
ab) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a
többi tanulóval együtt vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az
osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv . 3. számú melléklete 11 . rész 3 .
pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után - beleértve a
visszahelyezett tanulókat is - a 21 . ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az
ott meghatározott feltételek szerint.

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát . Az így
figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív
hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek . tv . 43. § -
inak (4) bekezdése szerinti tétszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási
évben is.

A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott, művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti
képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8 . évfolyamára járó tanulók
után, ha a tanuló a központi program alapján az 5 ., a 7. évfolyamtól kezdődően -
a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint -
ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget
megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés
megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és megfelel az e
jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek .

A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem
igényelhető kiegészítő hozzájárulás a 24 ., a 25. és 26. a), b) pont szerinti
jogcímeken .]

bb) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 5-8 ., évfolyamos tanulók
után - beleértve a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 ., a hat évfolyamos gimnázium 7-
8. évfolyamára járó tanulókat is - a 21 . [aa)] a) pont szerinti hozzájárulások
igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint .



bc) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott, művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést
folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8 . évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló
a központi program alapján az 5 ., a 7 . évfolyamtól kezdődően - a Közokt . tv. 27. §-
ának (7), illetőleg a 29 . §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban az iskolában
egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz,
valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz
követelményeit . A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén
ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20 . d) és a 20 . e) pont szerinti hozzájárulás nem
igényelhető .

[A ba) ÉS bb) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK
EGYÜTTES ÖSSZEGE :

	

212 300 forint/tanuló]

c) Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamokon

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[259 000] 290 000 forint/tanuló

ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
gimnázium és szakközépiskola 9-12 ., továbbá a Közokt . tv. 28 . §-ának (4)
bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13 .,
valamint a szakiskola 9-10 . évfolyamára járó tanulók után, a Kt.-ben meghatározott
kötelező, nem kötelező, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakeretekben,
valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez,
oktatáshoz .

cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott, művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést
folytató szakiskola 9-10. és a szakközépiskola 9-12 ., továbbá a Közokt . tv. 28 . §-ának
(4) bekezdésében, illetve 29 . §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint
a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján - a
Közokt. t v . 2 7. § -ának (7), illetőleg a 29 . § (8) bekezdése szerint - u gyanabban a z
iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai
szakasz követelményeit . A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás
esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20 . d) és a 20 . e) pont szerinti hozzájárulás nem
igényelhető .

cc) A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Közokt . tv. 27. §-ának (8)
bekezdése alapján, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett
felzárkóztató oktatásban részt vevő 9-10 . évfolyamos tanulók után, ezen belül a 27. §-
a (8) bekezdésének d) pontja alapján a 2005 . szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő
szakképzést előkészítő évfolyamon tanulók után a költségvetési év utolsó 4 hónapjára .

cd) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött
megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést . Továbbá azon 9 . előkészítő
osztályba járó középiskolai tanulók után jár a hozzájárulás kétszerese, akik számára az
Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók



Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott
oktatási program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést .

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe .

d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[205 000] 230 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről szóló 1993 . évi LXXVI . törvény (a
továbbiakban : szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési
évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első és a
második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez_ [, továbbá a - a Közokt. tv .
121 . § -a (1) b ekezdésének 21 . p ontja f igyelembevételével - második s zakképzésben
utoljára a 2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevők 2004/2005 . tanévi
létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján .
Azok után a tanulók után, akik 2005/2006 . tanévben kezdik meg a második
szakképzésüket (a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a normatív
hozzájárulás .]

e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[112 000] 124 000 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően
szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az első és
a második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez[, továbbá a - a Közokt. tv.
121. § -a (1) b ekezdésének 21. p ontja f igyelembevételével - második s zakképzésben
utoljára a 2004/2005 . tanévben indított képzésekben résztvevők 2004/2005 . tanévi
létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006 . tanévi létszámának 4/12-ed része alapján] a
kővetkezők szerint :

ea) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban : OKJ) egy évfolyamos képzési
idővel meghatározott szakképzésben részt vevő valamennyi, valamint a legalább kettő
és fél évfolyamos képzési idővel meghatározott szakképzés esetében a második
szakképzési évfolyam, illetve a záró szakképzési évfolyamot megelőző további
szakképzési évfolyamon iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben részt
vevő tanulók után . Továbbá a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális
szakiskola szakképzési évfolyamain - nem OKJ képzés keretében - az életkezdéshez,
a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt . tv .
27 . §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon a gyakorlati
képzésben részt vevő tanulók után .

eb) a hozzájárulás 140 %-át igényelheti a helyi önkormányzat, az első szakképzési
évfolyamon az iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt
vevő tanulók után, ha az OKJ-ben meghatározott képzési idő az adott szakképzés
esetén az egy évfolyamot meghaladja .

ec) a hozzájárulás 60 %-át igényelheti a helyi önkormányzat azon iskolai
tanműhelyben szervezett szakmai képzések esetében, amikor az OKJ-ben



meghatározott évfolyamok száma legalább kettő és fél, a kettő és féléves képzések
esetében az utolsó félévben. A további szakképzések esetén a záró szakképzési
évfolyamon iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
tanulók után, valamint, ha az OKJ-ben meghatározott évfolyamok száma meghaladja
az egy évfolyamot és nem éri el a két évfolyamot, az első szakképzési évfolyamot
követő szakképzési évfolyamon iskolai tanműhelyben gyakorlati képzésben részt
vevő tanulók után.

ed) a hozzájárulás [20 ] 3 0 %-át igényelheti a helyi önkormányzat a tanulószerződés
alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzésben részt vevő azon tanulók után, akikkel a szakképzési törvény 27 .
§-a alapján tanulószerződést kötöttek a gyakorlati képzés szakmai ellenőrzésére és az
iskolai tanműhelyben szervezett kiegészítő képzésekre .

Az ea)-ec) hozzájárulás feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a szakképzés megkezdésének
és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999 . (XII. 13 .) OM rendelet 13 . §-a szerint, a
gyakorlati képzés tantervében meghatározott feltételekkel rendelkező iskolai
tanműhelyben, tangazdaságban, tanboltban, tankórteremben, tankertben, tanudvarban,
tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában, demonstrációs teremben, gyakorló és
szaktanteremben szervezzék meg.

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a
Kiegészítő szabályok 1 . i) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint .

[Azok után a tanulók után, akik 2005/2006 . tanévben kezdik meg - a Közokt. tv. 121 .
§-a (1) bekezdésének 21 . pontjában foglaltak alapján - a második szakképzésüket, (a
költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a normatív hozzájárulás .]

21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában

[aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS]
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[422 000] 497 300 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános
iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 ., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8 .
évfolyamán az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek,
tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett
gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a fogyatékosság
típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől,
tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást .

A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az
esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola
legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít, továbbá, ha a nem
fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003 . (H. 19.) ESzCsM rendelet 1 . §-a (1) bekezdésében
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja,
feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít .



A hozzájárulás 70 %-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános
iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994 . (VI . 24 .) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI . 24.) MKM
rendelet) 17 . §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés
indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005 . tanévet,
illetve a 2005/2006 . tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006 . tanévet a kötelező
felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés
(tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik
meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el a
szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet 13 . §-ának
(5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított
második tanév végéig igényelhető.

[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE :

	

42 200 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon
intézményekben óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán
gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után
igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok - az aa) pont
alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv . 3 . számú melléklete 11 .
rész 3. pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a
Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak

- a 2004/2005. tanévben az 50 %-át,

- a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1 . és 5 .
évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7 . évfolyamon
évfolyamonként a 75 %-át, a második és harmadik nevelési évben, illetve
2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gimnáziumi oktatás
esetén a 8. évfolyamon az 50 %-át .

Az aa) pont alatti - visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának
számításánál egy tanulóként kell figyelembe venni .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e
hozzájárulás mellett - a csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött -
a 19. b) és 20 . ab), bb) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető .

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok,
osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak,
osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete 11 . rész 3. pontja szerint
számított - átlaglétszáma eléri a Nek . tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti
létszámot a 2004/2005 ., illetve a 2005/2006. tanítási évben is .

Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám
alapján nem igényelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont
szerinti jogcímeken .

AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK
EGYÜTTES ÖSSZEGE :

	

464 200 forint/gyermek, tanuló]



b) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a
szakképző intézményben

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[462 000] 520 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában, szakiskolában
és szakképző intézményekben az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban
részt vevő tanuló - beleértve a második és további szakképzésben részt vevő tanulót - után
veheti igénybe . Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett tanulónak a többi
tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott osztályban,
tagozatban, iskolában a többi tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást .

A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha
tanulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
magántanulóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra
egyéni f elkészítést b iztosít, t ovábbá, h a a n em f ogyatékos t anuló - a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003 . (11 . 19.)
ESzCsM rendelet 1 . § (1) bekezdésében meghatározott - orvosi igazolás alapján
tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc
tanítási óra egyéni felkészítést biztosít .

Ez a hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott - a Közokt. tv. 27 . §-
ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott - speciális szakiskolába, készségfejlesztő
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is .

A b) pont szerinti hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül
csak a 20. e), a 24. a) és c)-e), valamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások
igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel .

c) Korai fejlesztés, gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[240 000] 280 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási
intézményben - bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon -
szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után veheti igénybe, ha
a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994 . (VI. 24.) MKM rendelet 8 . §-
ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik . E hozzájárulás mellett a
közoktatási célú hozzájárulások közül más nem igényelhető .

d) Fejlesztő felkészítés

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[320 000] 365 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási -
bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó o tthona, f ogyatékosok r ehabilitációs i ntézménye,
fogyatékosok nappali intézménye - intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben
(képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után veheti igénybe, ha a feladat ellátásáról a
Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt
követelményeknek megfelelően gondoskodik . E hozzájárulás mellett a közoktatási célú
hozzájárulások közül más nem igényelhető .

22 . Alapfokú művészetoktatás



a) Zeneművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[95 000] 117 600 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI . 10.) MKM rendeletben
meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után
veheti igénybe .

b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[58 000] 76 200 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók[,]
létszáma után veheti igénybe . Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is .

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló
csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti
oktatást együttesen veszi igénybe, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú
művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe .

Azonos évfolyam esetén a tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyikben az
összes foglalkozási órából több foglalkozást igényel, azonos foglalkozási órák esetén
pedig az a) pont szerinti hozzájárulás jár .

23. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, extemátusi nevelés, oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[200 000] 260 000 forint/tanuló

aa) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban a Közokt .
tv. 53 . §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi nevelésben,
oktatásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után veheti
igénybe abban az esetben, ha a tanuló a Közokt . tv. szerint szervezett iskolai
rendszerű oktatásban vesz részt .

A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi
neveléséhez oktatásához nem ez, hanem a b) pont szerinti hozzájárulás igényelhető .

[ab) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
kollégiumi nevelésben, oktatásban részesülő tanulók után, akik számára az
Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó P rogramja keretében szervezik m eg a
nevelést, oktatást .]

[ac)] abc A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok
után a tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás
alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja vagy
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az
oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést,



oktatást, , illetve azok után a tanulók után, akik a Közokt . tv.27 .E(8) bekezdése
szerinti felzárkóztató oktatásban vesz részt .

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[500 000] 565 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után veheti igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra
létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval együtt szervezik-e meg a nevelést,
oktatást .

E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú
intézmény keretében működő óvodában - az óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben
is részesül .

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a
hozzájárulás nem igényelhető . Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos
tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az
illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív
hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után, az ott
meghatározott feltételek megléte esetén .

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz

a) Általános iskolai napközi foglalkozás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[22 500] 30 000 forint/tanuló

aa) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 . évfolyamán, a hat évfolyamos
gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt . tv .
53 . §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy
tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után veheti igénybe a Kiegészítő
szabályok 1 . m) pontja szerint .

ab) A hozzájárulás [negyven] húsz százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-4 . évfolyamán a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994 . (VI . 8 .) MKM rendelet (a továbbiakban :
11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet) 39/C . §-ának megfelelően szervezett egész napos
iskolaotthonos osztályba járó tanulók után a Kiegészítő szabályok 1 . n) pontja szerint .

b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/gyermek, tanuló

[ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott általános iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló
után, ha a tanuló a 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/D . §-ában meghatározott
követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-



kibontakoztató felkészítésben vesz részt . Az igényjogosultság számítása a
Kiegészítő szabályok 1 . o) pontja szerint történik .]

[bb)] hal E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanköteles tanuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési
tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba
vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak
alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az oktatási
miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
szerint - legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak . Az igényjogosultság
számítása a Kiegészítő szabályok 1 . o) pontja szerint történik.

[bc)] bb) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az
általa fenntartott óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában
nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket,
tanulót a n evelési t anácsadó s úlyos b eilleszkedési, t anulási, m agatartási z avar m iatt
terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó
szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis
létszámú - legfeljebb tizenöt fős - óvodai csoportban, iskolai osztályban szervezték
meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004 .
tanévben, vagy azt megelőzően szervezték meg. A 2004/2005 . nevelési évtől, tanítási
évtől szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai osztályok létszáma után csak a
ba) hozzájárulás vehető igénybe a Kiegészítő szabályok 1 . n) pontja szerint .

[bd)] bc) A kiegészítő hozzájárulás[t] két és félszeresét igényelheti a helyi
önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában nappali rendszerű oktatásban
részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/1). §-ában
meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint
képesség-kibontakoztató felkészítésben vesz részt . Az i gényjogosultság számítása a
Kiegészítő szabályok l . o) pontja szerint történik.

A b a)-[bd)] b c) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 20 . cc)
pont szerint a Közokt . tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató
oktatásban vesz részt, vagy ha a 20 . cd), illetve a 23 . ab) és ac) pont szerint, az Arany
János Tehetséggondozó Programban[,] vagy az Arany János Kollégiumi Programban
vesz r észt, h a a 21 . a a), é s b) p ont alapján különleges g Ondozás k eretében nyújtott
nevelésben oktatásban, illetve a 26 . c) pont szerinti ellátásban részesül .

[be)] bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat
az általa fenntartott gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben,
rehabilitációs intézményben, a tanévből a 180 naptári napot el nem érő, de 90 naptári
napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló után . A tanéven belül megszakítás
nélkül l egalább 180 a aptári a apon t artós gyógykezelés alatt álló, nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást
folyamatosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár . A hozzájárulás
igénybevételét megalapozó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok l . p) pontjában
foglaltak szerint kell megállapítani . E hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további,
közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhető .

A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők
igénybe .



c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

45 000 forint/gyermek, tanuló

ca) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a következő esetekben
igényelheti :

- Ha az általa fenntartott óvodában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó
gyermekek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997 . (XI. 5.) MKM rendelet
(a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program
alapján szervezi meg, az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma
után .

- Ha az általa fenntartott iskolában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó,
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére, a nyelvoktató
iskolai nevelést-oktatást (ideértve a romapi és a beás nyelveket is) a kisebbségi
oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján szervezi, az
ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után .

A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve
szerint folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-
oktatás esetén, a részt vevő, gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság
számításánál el kell osztani 2-vel .

- A hozzájárulás 50 %-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott
iskolában olyan nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló
után, akinek a törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén
munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését
az oktatási intézmény - a Közokt . tv. 110 . §-ának (8) bekezdése értelmében -
központi pedagógiai program alapján szervezi meg .

cb) A kiegészítő hozzájárulás 170 %-át igényelheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a
következő feltételek szerint :

- ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven
(nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg a kisebbségi oktatás
irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy

- ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg,
azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező,
illetve választható, ott a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint
készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy

- ha a Közokt. tv . 28 . §-ának (4) bekezdése, illetve a 29 . §-ának (2) bekezdése
alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv szerint nyelvi
előkészítő évfolyamot szervez, az előkészítő évfolyamon tanulók létszáma
után .

A c) pont szerinti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen vehetők igénybe .

A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítő szabályok 1 . s)
pont] a tartalmazza .



d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

300 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20 . aa), ba), c)-d) és 21 . aa),
és b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a
Kiegészítő szabályok 1 . h) pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe a
pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, művészeti,
szabadidős-sport vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, illetve egészségfejlesztést
megvalósító feladataihoz .

e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13 . évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint
megszervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 000 forint/vizsga

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben a 2005 . évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához . Az
igényjogosultság alapja a 2005 . májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai
vizsgát és a 2005. szeptemberi-októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai
vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma .

A hozzájárulás kizárólag a Közokt . tv. 114 . §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után
vehető igénybe .

A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 101 . §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik : a
hozzájárulás 80%-ának megfelelő összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő
összeg átutalása szeptember 25-éig . Az elszámolás a 2005 . évben az érettségi-, szakmai
vizsgát, a javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges
létszáma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1 . t) pontjában foglaltak
figyelembevételével .

25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához

a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása

aa) Ovodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[25 000] 28 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó
önkormányzat a közigazgatási területén kívülről óvodába, illetve az általános iskola 1-
8 . évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos
gimnázium 5-8. évfolyamára bejáró, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók ellátásához .

Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a
tartózkodási helye szerinti székhelyű óvodába, illetve az általános iskola 1-8 .
évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7-8 . évfolyamára, a nyolc évfolyamos
gimnázium 5-8 . évfolyamára jár.

A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben,
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha
fővárosi székhelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető .



ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába , alapfokúművészetoktatási
intézménybe bejáró tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[9 800] 12000, forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek
hiányában nem a tartózkodási helye szerinti gimnázium, a szakközépiskola 9-13 .
évfolyamára, illetve a szakiskola 9-10 . évfolyamára, [valamint] a szakképzési
évfolyamokra bejáró, továbbá az alapfokú művészetoktatási intézményben, a Közokt . tv .
117.E-ának (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók után - beleértve az előbbi intézményekben
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülőket is - a következők szerint veheti
igénybe :

a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről
bejáró tanuló után,

- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok
fenntartásában lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli
település(ek)ről bejáró tanuló után,

- a települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más
település(ek) közigazgatási területéről bejáró tanuló után .

A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén
nevelésben, oktatásban résztvevők után a hozzájárulás nem igényelhető .

b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába , alapfokú művészetoktatási
intézményébe járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[21000] 42 000 forint/gyermek, tanuló

ba) A hozzájárulást igényelheti az intézményfenntartó társulás keretében az
intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai
nevelésben, általános i skolai 1-8 . é vfolyamos o ktatásban, alapfokú művészetoktatás
részt vevő gyermek, tanuló létszáma után, ha az intézményi szinten számított csoport,
osztály átlaglétszámok - a társulásban működő minden intézményben, íntézményí
szinten - kivétel nélkül elérik a 19 . b), a 20 . ab) és bb), valamint a 21 . ab) pontban
meghatározott csoport, osztály átlaglétszámokat .

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár .

További feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az
intézmény költségvetésének közös meghatározása .

c) A kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[12 500] 26 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a következő feltételek fennállása esetén az a települési
önkormányzat veheti igénybe, amely 2004. augusztus 1-jén önálló közigazgatási
jogállással rendelkezett és az óvoda, iskola fenntartása összhangban áll a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal :



ca) Kiegészítő hozzájárulást vehet igénybe az az önkormányzat, amelynek
illetékességi területén a lakosságszám 2999 főnél több, de a 3500 főt nem haladja
meg, az általa fenntartott

- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,

- általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8 ., illetve nyolc
évfolyammal működő gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanulók után .

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehető igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
3500 főt .

cb) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek illetékességi területén a lakosságszám eléri az 1100 főt, de
nem haladja meg a 2999 főt, az általa fenntartott

- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,

- általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc
évfolyammal működő gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanulók után .

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehető igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
2999 főt .

cc) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, a melynek i lletékességi t erületén a 1 akosságszám a em é ri e 1 a z 1 100
főt, az általa fenntartott

- általános iskola 5-8., valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8 ., illetve nyolc
évfolyamos gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt
vevő tanulók után,

- általános iskola 1-4 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő
tanulók után, ha a cd) pont szerinti hozzájárulást nem igényelheti .

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehető igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem érte el az 1100
főt.

cd) A kiegészítő hozzájárulás összegének négyszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek az illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100
főt, az általa fenntartott

- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,

- általános iskola 1-4. évfolyamára járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevő
tanulók u tán, h a a z ö nkormányzat - a K özokt . t v . 8 5. § -ának (4) b ekezdése
alapján készített önkormányzati intézkedési terv, illetve, ha ilyen készítésére
az önkormányzat nem köteles, a megyei fejlesztési terv alapján - az általános



iskolai nevelésről-oktatásról az 5-8 . évfolyamon - a b) pont szerinti
feltételeknek megfelelően létrehozott - társulás keretében gondoskodik .

Ha a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben, az
óvodai nevelés keretében nemzetiségi, kisebbségi kétnyelvű, vagy anyanyelvű
nevelést, a 4 . évfolyamnál magasabb évfolyamon nemzetiségi, kisebbségi
(nyelvoktató, kétnyelvű vagy tannyelvű) iskolai nevelést-oktatást biztosít, egyéb
feltételek megléte esetén a hozzájárulást társulásban való részvétel nélkül is
igényelheti .

Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, akkor az 1100 fő
alatti lakosságszámú önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók után jár a hozzájárulás .

A ca)-cd) pontban meghatározottak alapján igényelhető hozzájárulás kétszeresét
igényelheti a helyi önkormányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi
nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű óvodai nevelést, illetve nemzetiségi
nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali
rendszerű iskolai nevelést-oktatást biztosít .

A c) pont alatti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen
igényelhetők .

26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/gyermek, tanuló

aa) A kiegészítő hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában,
kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt
vevő gyermekek, tanulók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett
intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt . 148 . §-a (5) bekezdésének
a)-c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív térítésidíj-
kedvezményre .

ab) A kiegészítő hozzájárulás másfélszerese igényelhető a helyi önkormányzat által
fenntartott kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű
oktatásban részt vevő és a Gyvt . 148 . §-a (5) bekezdésének a)-c) pontjában
meghatározott, továbbá az óvodában ellátott és a Gyvt . 148. §-a (5) bekezdésének b)-
c) pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésidíj-kedvezményre
jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi
étkeztetést biztosít . Az ac) pont szerinti kedvezményre jogosult óvodások létszámát itt
figyelmen kívül kell hagyni .

ac) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által fenntartott
óvodában ellátott és a Gyvt . 148. §-ának (6) bekezdésében meghatározott - a Gyvt .
148. §-a (5) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése alapján együttesen - 100%-os
normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek után, ha számukra a fenntartó
szervezett intézményi étkeztetést biztosít . Azoknak az óvodai ellátottaknak a
létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt . 148 . §-a (5) bekezdésének b) és c) pontja
alapján igényelhet hozzájárulást csak az ab) jogcímen lehet figyelembe venni .



Az e pontban foglalt kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen igényelhetők. Emellett ugyanazon gyermek, tanuló - művészeti (párhuzamos)
oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy
kollégiumi ellátás esetén - csak egy intézménynél vehető figyelembe .

Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 2 . c) pontja szerint történik .

b) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől fúggő tankönyvellátásához

ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 400 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt . tv. 118 . §-a (5) bekezdéséhez
kapcsolódóan a 20 . aa), ba), c)-d) és 21 . aa), és b) pontjában meghatározott, az iskolai
nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma alapján igényelhetik, az
elszámolás a 2005/2006 . tanévi (tényleges) nyitó közoktatási statisztikában szereplő,
nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámának figyelembevételével történik .

bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt . tv. 10. §-ának (4)
bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Tpr.) 8 . §-ának (4) bekezdése alapján igényelhetik a tartósan beteg,
sajátos nevelési igényű, vagy a három vagy többgyermekes családban élő, az
egyedülálló szülő eltartásában élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
továbbá a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő az 1-13 .
évfolyamokon, a szakiskola 9-10 . évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon nappali
rendszerű oktatásban részt vevő iskolai tanulók, ingyenes tankönyvellátásához a
2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült
létszám alapján a következők szerint :

Az általános hozzájárulás

- 150 %-át az 1-4. évfolyamos tanulók után, a gyógypedagógiai oktatásban,
továbbá a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató oktatásban részt vevő tanulók nélkül,

300 %-át az 5-8 . évfolyamos tanulók után (beleértve a hat évfolyamos
gimnázium 7-8 ., illetve a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 . évfolyamait is), a
gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két
tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevő tanulók nélkül,

- 400%-át a 9-13 . évfolyamán, a szakiskola 9-10 . évfolyamán, a szakképzési
évfolyamokon tanulók, és az 1-13 . évfolyamon a gyógypedagógiai oktatásban,
továbbá a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató oktatásban részt vevő tanulók után

lehet igényelni .

A hozzájárulás egy tanuló után egy rászorultsága jogcímen igényelhető .

A hozzájárulás felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 2 . d)
pontjában foglaltakat .



A hozzájárulás folyósítása az Áht . 101 . §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben,
augusztus 25-éig történik .

c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

140 000 forint/tanuló

ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban a Közokt .
tv . 53 . §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi
elhelyezéssel, ellátással összefüggő feladataihoz, a kollégiumi hallgatói
jogviszonyban lévő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után veheti
igénybe abban az esetben, ha a tanuló a Közokt . tv. szerint szervezett iskolai
rendszerű oktatásban vesz részt.

Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a
tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani .

Az externátusi nevelésben, ellátásban részesülők esetében az igénybevétel további
feltétele, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó vállalja .

Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV .
törvény 685 . §-ának b) pontjában meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó tanuló
esetén .

A Közokt . tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi
ellátásához nem ez, hanem a d) pont szerinti hozzájárulás igényelhető .

[cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a
kollégiumi a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévő tanulók után, akik az
Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében veszik igénybe a
kollégiumi ellátást .]

[cc)] cb)_A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok
után a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévő a tanulók után, akik az Oktatási
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programja, illetve a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási
program alapján veszik igénybe a kollégiumi ellátást , illetve azok után a tanulók után,
akik a Közokt. tv. 27.$ (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban vesz részt .

d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

240 000 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után veheti igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra
létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval együtt szervezik-e meg az ellátást .

E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú
intézmény keretében működő óvodában - az óvodai nevelés mellett kollégiumi
elhelyezésben is részesül .



A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a
hozzájárulás nem igényelhető. Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos
tanulók kollégíumí nevelését, oktatását, ellátását is biztosító önkormányzat nyújtja, akkor
az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív
hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után, az ott
meghatározott feltételek megléte esetén .

27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1227 forint/lakos , de legalább minden közművelődési és
közgyűjteményi feladatokat ellátó települési önkormányzat részesül 3 000 000 forintban .

A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a
közművelődést szolgáló feladatai ellátásához .

28. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

103 952 520 forint/megye, főváros,

409 forint/lakos

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és
levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához .

29. Települési sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[219] 250 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot sportfeladatok ellátása során jelentkező egyéb
kiadáshoz a lakosságszám szerint illeti meg .

Kiegészítő szabályok :

1 . Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok :

a) A közoktatási célú hozzájárulások csak a megyei fejlesztési tervvel összhangban
létrehozott, fenntartott közoktatási intézményekben ellátott, oktatott, elhelyezett
gyermekek, tanulók után igényelhetők a Közokt . tv.-ben az egyes szakmai feladatokhoz
meghatározott követelményeknek megfelelő neveléshez, oktatáshoz . A normatív
hozzájárulások tartalmazzák a Közokt . tv. 118 . §-ának (10) bekezdésében előírt, - és az e
törvény 59 . §-a (1) bekezdésében meghatározott számítási alap figyelembevételével a -
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, továbbá a Közokt . tv. 19. §-ának (6)
bekezdésében előírt - és az e törvény 59 . §-a (2) bekezdésében megállapított, - a
pedagógusok szakirodalom vásárlásához kapcsolódó - támogatást is .

b) A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan - az a) pont szerinti
feltételnek is megfelelő intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe,
amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel,
beleértve a kiegészítő hozzájárulások igénybevételére jogosító tevékenységeket is - a 24 .
pont d), e), és a 25 . pontját kivéve -, továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási
információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilvántartásba vették .



c) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a nevelési-
oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó
előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül .

d) A Közokt. tv. 1 . számú melléklet Második része határozza meg, hogy a normatív
hozzájárulás megállapítása során milyen módon kell számításba venni az óvodai
nevelésben, iskolai oktatásban részt vevő tanulót, a kollégiumi nevelésben, oktatásban
részesített tanulót, a felnőttoktatásban résztvevőket, a térítési díjat fizetőket, az alapfokú
művészetoktatásban részesülőket stb . A számításoknál jogcímenként előforduló tört
létszám esetén az általános kerekítési szabályokat - fenntartói szinten - kell alkalmazni .

e) A kiegészítő hozzájárulásokra való jogosultság meghatározásához azokban az
esetekben, amikor a hozzájárulást csak a nappali rendszerű oktatásban résztvevők után
lehet igényelni, a tanulói létszám megállapítására vonatkozó d) pont szerinti rendelkezések
közül - a 24. be) pontban a tartós gyógykezelés alatt állók számára szervezett oktatás,
valamint a 24 . ca) pont negyedik gondolatjelében meghatározottak kivételével - csak a
Közokt. tv . 1 . számú mellékletében előírt létszám-számításra vonatkozó rendelkezéseket
lehet alkalmazni .

f) A 19-23 . jogcímek közül a 21 . aa) és b) pont alapján magántanulókat figyelembe kell
venni a nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámának megállapításánál . A
beszámoltató rendszerű szakképzésben résztvevők létszámát a felnőttoktatásban a levelező
munkarend szerint oktatottakra vonatkozó előírások szerint kell meghatározni . A nem
magyar á llampolgárok a K özokt . t v . 110 . § -ának feltételei szerint vehetők számításba a
létszámok tervezésénél .

g) A közoktatási célú normatív hozzájárulások a tanulói jogviszony szünetelése esetén
nem igényelhetők .

h) A 19-23 . pontokban meghatározott közoktatási célú normatív alap-hozzájárulások
megállapítása - az e pont alatti kivételes szabályok figyelembevételével - a tervezésnél az
önkormányzatok által közölt tényleges - az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai
adatok -, illetve a költségvetési évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból
központilag kiszámított mutatószámok alapján történik . Az elszámoltatás is - a 20. d), a
20. e), valamint a 23 . a), pont alatti jogcímek kivételével - a költségvetési éven belüli
tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 2004/2005 . tanévi nyitó létszám 8/12
részének és a 2005/2006 . tanévi nyitó létszám 4/12 részének önkormányzati szinten
figyelembe vett éves, jogcímenként az itt leírtak szerint összesített átlaga alapján történik .

i) Ha a 20. d), a 20 . e) pont szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, vagy ha a
23 . a) pont szerinti kollégiumi elhelyezés összefügg tört tanévi oktatással, az érintett
tanulók után igényelt hozzájárulás elszámolása az egyes félévekben oktatott létszám - a
félévváltások időpontjához igazodóan - 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján
történik. A 20. e) ponton belüli, az iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) jogcímű
hozzájárulás ea)-ec) pontjaiban meghatározott feltételek szerint igényelhető a gyakorlati
képzési normatíva mindazon tanulók esetében, akik gyakorlati képzését a 20 . e) pont
utolsó bekezdésének rendelkezései szerint, a szakképzési törvény 19 . §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglaltakat is figyelembe véve szervezik meg . A normatíva igénylésénél,
illetve elszámolásánál a gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszámát a gyakorlati
képzés iskolai és nem iskolai képzőhelyen történő megszervezése alapján, a képzési
program szeríni az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő arányában
kell megosztani. Ha a létszám előbbiek szerinti számításának eredménye tört létszám, a



fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell
alkalmazni .

Amennyiben a szakmai gyakorlati képzést részben tanulószerződés alapján gazdálkodó
szervezetnél és részben iskolai tanműhelyben szervezik, úgy a 20 . ea), eb), ec), ed)
pontokban meghatározott támogatási igény a fenti szakmai gyakorlati képzési formák
időarányában érvényesíthető .

Kizárólag a 20 . ed) pontban szereplő (20 %-os) normatíva igényelhető azon tanulók után,
akik gyakorlati képzése a szakképzési törvény 27. §-ának szabályai szerint,
tanulószerződés alapján folyik . Nem igényelhető további normatíva a tanulószerződés
alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után abban az esetben sem, amennyiben a
gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28 . §-ának (2) bekezdése
alapján a szakképző iskola átvállalja. Ez utóbbi esetben a szakképző iskolánál felmerülő
költségeket, a tanulószerződést kötött gazdálkodó szervezetnek kell biztosítania .

j) A 24- 25 . pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés az
óvodai nevelés esetén a 19. pont szerinti, iskolai oktatás, illetve gyógypedagógiai ellátás
esetén a nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámát nem haladhatja meg .

k) A 21 . c) és d) pont szerinti, a korai fejlesztéshez, gondozáshoz és a fejlesztő
felkészítéshez a hozzájárulás a 2005 . naptári évben az ezen ellátásokat igénybevevők -
becsült 12 havi átlaglétszáma együttes összegének figyelembevételével számított és - tízzel
elosztott átlaglétszáma alapján igényelhető, az elszámolás az előbbiek szerint számított
tényleges átlaglétszám figyelembevételével történik .

1) A 24. aa) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a
foglalkozásokon részt vevő tanulók 2005 . évi költségvetési évre - tanévenként - becsült
átlaglétszáma alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás . Az elszámolásnál a
foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell
elosztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt . tv. 53 . §-ának (4) bekezdésében foglalt
időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők
átlaglétszámát kettővel el kell osztani . Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt .
tv. 53 . §-ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is
szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás .
Továbbá a nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdültetésben, táboroztatásban,
egyéb szabadidős programban) résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető
figyelembe .

m) A 24 . ab), a bc) és bd) pont szerinti hozzájárulás igénybevételéhez létszámot a h) pont
szerinti - a közoktatási statisztikai adatszolgáltatásokhoz igazodó - számítással kell
megállapítani .

n) A 24 . ba) és bb) pont szerinti képesség-kibontakoztató, személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon részt vevő
tanulók 2005 . évi költségvetési évre - tanévenként - becsült átlaglétszáma alapján
tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás . Az elszámolásnál a foglalkozási naplók
szerint a naptári évre naponként összesített létszámot száznyolcvanöt nappal kell elosztani .
Ha a bb) pontban előírt heti hat óránál kevesebb foglalkoztatást szerveznek a költségvetési
éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár . Abban az esetben, ha a heti hat



órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a
jogcímen többszörös hozzájárulás .

o) A 24. be) pont szerinti, a tartósan gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának
megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítő hozzájárulást az a helyi önkormányzat
igényelhet, amely a nem közoktatási (egészségügyi) intézményében ellátott közoktatási
tevékenységével összefüggésben OM azonosítóval rendelkezik és a közoktatási
információs rendszer adatbázisába bejelentkezett . A hozzájárulás igénylése becsléssel,
elszámolása az intézménybe való felvételt és az elbocsátás időpontját igazoló
dokumentumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások (tanulói törzslap,
foglalkozási napló) naptári éven belüli tényleges adatai alapján történik .

p) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 24 . c) ponton belüli kiegészítő
hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következők :

- a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai
kisebbségi feladatok ellátását, és

- a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását
a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek szülőjének, gondviselőjének
írásban benyújtott igénye alapján szervezzék, és

- amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre helyi
kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az
országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási
intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el .

q) A 24. e) pont szerinti, a 2005 . szeptemberi-októberi javító, középszintű pótló érettségi,
szakmai vizsgára jelentkező tanulók létszáma utáni hozzájárulást az OKÉV felkérése
alapján a - területi szintű, összevont - vizsgáztatást megszervező önkormányzat részére át
kell adni . Az elszámolásnál az előbbi pénzeszközátadást megalapozó tényleges tanuló
létszámot az átadó önkormányzat elszámolásában kell szerepeltetni .

r) 19 . b) a 20 . ab, és bb), a 21 . ab), a 25 . b) pont szerinti hozzájárulásokra való jogosultság
megállapításához az intézményen belüli (az intézménybe beleértve a tagintézményeket is)
évfolyamokra a Közokt . tv. 3. számú mellékletében előírt csoport átlaglétszámok az
irányadók az egyes jogcímeknél a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban, valamint a
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására vonatkozó létszámszámítási eljárás
figyelembevételével . A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén az intézményi
átlag alatt a 7-8., illetve az 5-8 . évfolyamon indított osztályok átlaglétszáma értendő . Ha az
intézményi átlag az egyes évfolyamokon szervezett csoportoknál nem felel meg a
hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott gyermek, oktatott tanuló
létszáma után a hivatkozott hozzájárulások nem járnak . Az évvégi elszámolás a
2004/2005 . nevelési évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli nyolc hónap) és a
2005/2006. nevelési évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli négy hónap) eltérő
feltételrendszer szerint történik . Ennek megfelelően, p1 . ha az első nyolc hónapban
teljesülnek az igénylés feltételei, de az utolsó négy hónapban nem, a visszafizetési
(lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi jogosulatlan igénybevételhez kapcsolódik .
Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is intézményi szinten
alá kell támasztani .

2 . a) Ha a tanuló a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve,
lakóhelyét annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik
településen található .



b) A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő ellátottak után - kivéve a 23 . b), illetve a
26. d) pont szerint a sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni, kollégiumi nevelésében,
oktatásában, ellátásában, a 26 . a) pontban óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett
intézményi étkeztetésben, a 26 . b) pont szerint tanulói tankönyvellátási hozzájárulásban
részesülők - a bölcsődei, óvodai, kollégiumi, externátusi elhelyezéshez, az intézményi
étkeztetéshez, tankönyvellátáshoz, valamint a napközis foglalkozáshoz a hozzájárulásokat
az ezen ellátásokat nyújtó önkormányzat igényelheti .

c) A 26. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó
hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt . 148 . § (5) bekezdés a)-c)
pont] ában m eghatározott a ormatív t érítésidíj -kedvezményre j ogosultak 2 005 . é vi b ecsült
átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető . A
hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai)
étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy
többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az
igényjogosultság s zempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek
naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett
keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az aa) pont szerinti hozzájárulás
esetén az élelmezési nyilvántartás, az ab) és ac) pont szerinti hozzájárulás esetén pedig az
élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat
(határozat). Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a térítésidíj-kedvezményben
részesülőket elkülönítetten kell kimutatni. Az étkezésben résztvevők naptári évre,
naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal,
kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal . A nyári
szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős
programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben résztvevők létszáma előbbi
számításokban nem vehető figyelembe .

d) A 26. b) pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás igénylésénél a 21 . aa) pont alatti
visszahelyezett tanulókat a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő tanulókkal
azonosan kell figyelembe venni . A hozzájárulás felhasználásánál a Közokt . tv. 19. §-ának
(2)-(3) bekezdésében foglaltakat be kell tartani : a pedagógus nem választhat olyan
tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás
jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak .
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek beszerzésére vonatkozó döntés nem
változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul . Továbbá meg kell tartani
a Tpr. 7 . §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltakat : az iskolának biztosítania kell, hogy a
napközis é s a t anulószobai f oglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók
rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez . Az iskola részére
tankönyvtámogatás céljára jutó összeg felhasználásánál figyelembe kell venni a Tpr .
előírásait .

3 . A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatáshoz e melléklet 19-25 . pont szerinti
hozzájárulások, és a 26. pont szerinti gyermek és ifjúságvédelmi feladatokhoz igényelhetők az
egyes jogcímekben meghatározott feltételek megléte esetén .

4. Amennyiben helyi önkormányzat más helyi önkormányzatnak 2005 . január 1-jével ad át
feladatot, illetve intézményt, az erről szóló megállapodás alapján a feladatot, intézményt átvevő
helyi önkormányzatnak az átvevő által a mutatószám-felméréskor közölt adatok alapján jár a
normatív hozzájárulás .



5 . A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2004 . január l-jei állapot szerint, a települési
önkormányzatok közigazgatási státusát a 2004 . augusztus 1-jei állapot szerint kell figyelembe
venni .

6 . Gondozási nap : egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-,
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be . Az ideiglenes távollévők - kórházi
ápolás, szabadság - is beszámítanak a gondozási napokba . Az intézményi jogviszony - a
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve - egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik .

7 . A 11 . ab)-17. pontban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik
igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
szóló 188/1999 . (XII. 16 .) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről szóló 281/1997 .
(XII. 23 .) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek a következők szerint :

- a 11 . ab), 11 . ac), a 11 . ba)-11 . bd), 12. d) pontokban szereplő hozzájárulások akkor
igényelhetők, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb 2005 .
január 31-én benyújtotta,

- a 12. a-c) pontokban szereplő hozzájárulások akkor igényelhetők, ha a fenntartó a
szolgáltatást gondozási központ keretében már 2004-ben is működtette, és a megfelelő
jogcímű normatív hozzájárulásban részesült,

- a 11 . ad), 11 . be), 11 . bf), a 13 .-17. b) pontokban szereplő hozzájárulások igényléséhez
a működési engedéllyel 2004 . december 31-én rendelkeznie kell a fenntartónak .

8 . A 11 . ad), 11 . ba)-11 . bc), 12 . a)-d) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik . Év közbeni megszűnés esetén a
hozzájárulás időarányosan az utolsó teljes működési hónappal bezárólag jár .

9 . A 11 . ab)-11 . ad), 11 . ba)-11 . bd), 17. b) pontban szereplő feladatok a Szocty . 120-122 . §-a,
illetve a Gyvt. 97 . §-ában foglalt ellátási szerződés alapján is elláthatók .

10. A 11 . ab)-17. a) pontban szereplő feladatok a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997 . évi CXXXV. törvény 8 ., 9. és 16. §-a szerinti intézményi
társulás keretében is elláthatók. Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén

- a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,

- a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi
önkormányzatnak rendelkeznie kell .

Támogató szolgálat intézményi társulás keretében történő működtetése esetén a 11 . ba) pont
alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések együttes lakosságszáma eléri a
10 000-et .



4. számú melléklet a 2004. évi. . .törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2003 . évre
bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban : APEH) által
településenként kimutatott (a továbbiakban : településre kimutatott) személyi jövedelemadó
40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint . Az A)-B) pontban
foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992 . évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht.) 64 . §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-BM
rendeletben (a továbbiakban: PM-BM rendelet) kell közzétenni .

Előirányzat :

	

466 853,7 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó
10%-a .

Előirányzat :

	

116 713,4 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti
meg az I-III. pont szerint .

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi
jövedelemadó-hányad
Előirányzat :

	

240 614,5 millió forint

- A 3 . számú melléklet 1-10 . és 27-29 . jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet 111 . és IV .
jogcímének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet 1 . jogcím [10 562,8]

11 196,6
2 . jogcím [11 298,6]

21 505,1
3 . jogcím [4 000,0]

4600,0
4. jogcím [1150,91

1266,0
5 . jogcím [11 291,3]

15400,0
6. jogcím [2 551,6]

2653,7
7 . jogcím [6103,3]

10172,2
8. jogcím [5 736,9]

6 081 1
9 . jogcím 60748,9
10 . jogcím 14236,9
27 . jogcím 12523,3
28 . jogcím 6253,5
29 . jogcím [2 235,21

2551,6



- A 3. számú melléklet 11 . jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11. jogcím

	

[9 036,2]
9 879 2

- A 3 . számú melléklet 12-18 . jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

Előirányzat :

	

16 906,1 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :

a) egységesen

	

433 millió forint,
b) a megye 2004 . január 1 jei lakosságszáma után

	

150 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után

	

32 000 forint/ellátott .

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3 . számú mellékletének 11 . be), bj),
13 . a-d), 14., 16 ., 17 . számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15 . számú jogcímhez kapcsolódó
férőhely, a 19 . a), 20 . aa), ba), c)-e), 21 . aa), b)-d), 22., 23 ., 24 . a)-c), 26 . a), c), d) számú
jogcímhez kapcsolódó ellátott, oktatott létszámot együttesen kell alapul venni .

A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3 . és 8 . számú
mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó
mutatószámok alakulását követi .

III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

Előirányzat :

	

92 619,7 millió forint

1 . Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi
jövedelemadó-bevétel és a 2 . pont szerinti iparűzési adóerőképesség - a 2004. január 1-jei
lakosságszámra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4 . pontban szereplő
összeget, a bevétel e szintig kiegészül .
Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi

költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető
összeg az 5 . pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a
csökkentés a továbbiakban együtt : jövedelemkülönbség mérséklése .)

= 8 . számú melléklet III . jogcím 30668,6
IV. jogcím [162,9]

197,4

millió forint
= 3. számú melléklet 12. jogcím 856,4

13. jogcím 13720,7
14, jogcím 17664,0
15. jogcím 1320,8
16 . jogcím 12400,1
17. jogcím 5 808,9
18, jogcím 282,7



Az önkormányzat közigazgatási státusát a 2004 . augusztus 1 jei állapotnak megfelelően kell
alapul venni .

2. E törvény szempontjából iparűzési adóerőképesség a költségvetési évben a települési
önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a .

2.1 . Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004 . július 1 jén hatályos iparűzési
adó-rendelettel rendelkeznek, a 2005 . évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó
adóalap (a továbbiakban: adóalap) :
a 2004. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló

1990. évi C. törvény alapján megállapított - adóalap, amelyet
2.1 .1 . növelni kell :
a) a 2004 . töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével .
Töredék év :
- a 2004 . július 1-j e előtt, 2004 . év közben bevezetett iparűzési adórendelet hatálybalépésétől

december 31-ig terjedő időszak,
- az állandó jellegű vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén 2004 .

év közben kezdő, és azt 2004-ben meg nem szüntető adózó bevallásában szereplő időszak .
(Megszűnik a vállalkozás, ha az adott önkormányzat illetékességi területén telephelyét
megszünteti, illetve jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnik meg .)

b) a 2004. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől
eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal,
ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó
bevallásban szereplő adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha :

a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből 2003 . december 31-ig törölték,
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő
tevékenységéből származó bevétele 2004. évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy
kutató adóalany 2004 . évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett
tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot,

•

	

az előtársaságok 2005 . évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal,
d) a 2 005-ben kezdő vállalkozások várható adóösszegéből számított adóalappal, kivéve az

ugyanazon évben megszűnő és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,
•

	

a 2005-ben megszűnő vállalkozások 2005 . évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő
adóalappal,
2.1 .2 . csökkenteni kell :
•

	

a 2004. december 31-ével megszűnt vállalkozások adóbevallásában szereplő - a
számításban figyelembe vett - adóalappal,

b) a 2005-ben megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2004 . évről szóló
bevallásában szereplő - a számításban figyelembe vett - adóalappal,

• a 2 005-ben megszűnő és záró adóbevallást b eadó v állalkozások b írósági v égzés s zerint
kielégíthetetlen iparűzési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó - a számításban figyelembe
vett - adóalappal,
d) a 2005-ben naptári évtől eltérő üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2005-ről

adóbevallást beadó vállalkozások 2004 . évről szóló bevallásában szereplő - a számításban
figyelembe vett - adóalappal .
Az így számított adóalapot korrigálja a 2004-re, illetve 2005-re vonatkozó, 2005 . évben

benyújtott önellenőrzési adóalap-változás, és a 2005 . évet érintő - a 2004. évet megelőző évek
önellenőrzése miatti - iparűzési adó visszatérítések és befizetések adóalapja .

2.2. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004 . július 1-jén hatályos iparűzési
adórendelettel rendelkeztek, és azt 2004 . július 1 . és 2005 . december 31 . között hatályon kívül



helyezték, a 6 . pontnak megfelelő elszámoláskor az iparűzési adóerőképességükben
érvényesítendő adóalap megegyezik a 2 .1 . pont szerinti, 2004 . teljes évi adóalappal, figyelembe
véve
a) a 2 .1 .1 . p ont s zerinti növelő tényezők közül az a) é s b) p ontot azzal, h ogy az a) p ont

szerinti évesítendő töredékévnek számít az önkormányzat által 2004 . július 1 . és 2004 .
december 31 . között hatályon kívül helyezett adórendeletnek megfelelően az adóbevallásokban
megjelenő időszak,
b) a 2.1 .2. pont szerinti csökkentő tényezők közül pedig az a) pontot .
2 .3. Ha a települési önkormányzat 2004 . július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparűzési

adórendelettel, az iparűzési adóerőképessége megegyezik az önkormányzattípus, azon belül
népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1 . pont szerinti
adóerőképességének - a legalacsonyabb és legmagasabb adóerőképességű önkormányzatok
egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával .

3 . A települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásához a 2005 .
évi iparűzési adóerőképességéről az Áht . 64 . §-ának (1) bekezdése szerinti mutatószám-
felmérés során adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (a
továbbiakban: Igazgatóság) részére .

3 .1 . A települési önkormányzat iparűzési adóerőképessége évközi alakulását figyelembe véve
módosíthatja jövedelemkülönbség mérséklését, az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének megfelelően .
A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatása
csak az év végi elszámolás során érvényesül .

4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő
lakosonkénti értékhatár forintban :

•

	

község 500 főig
b) község 501-2000 főig
•

	

község 2000 fő felett
•

	

város 10 000 főig
•

	

város 10 000 fő felett
f) megyei jogú város
•

	

főváros (kerületekkel együtt)

Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési
önkormányzatok esetén az értékhatár a II . c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3 . számú
melléklet 14-16 ., 20 . c)-e), 21 . b)-d), 22 ., 23 ., 26 . c), d) pont szerinti ellátottak, férőhelyek és
oktatottak együttes száma szorzatának a település 2004 . január 1-jei lakosságszámára vetített
összegével tovább nő .

5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2005-ben :



A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a
helyi kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3 . számú
melléklet 1 ., 2 ., 4 ., 5 ., 7-12 ., 17 ., 19 . a), 20. aa), ba), 21 . aa), 24 . a-c), 25 ., 26 . ab), ac), 27-29.
pontja alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi
önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az
intézményfenntartó települést megillető 25 . a) és b) jogcím, valamint a 25 . aa) jogcímhez
kapcsolódó mutatószám alapján járó 19 . a), 20. aa), ba), 21 . aa), 24 . a)-c), 26 . ab), ac) jogcím
szerinti és a 25 . ab) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 20 . c), d), 21 . aa), b)
normatív hozzájárulások .

6. A települési önkormányzatnak az Áht . 64. §-a (7) bekezdésének megfelelően év végén el
kell számolnia a 2005 . évi végleges iparűzési adóerőképesség és a normatív hozzájárulások év
végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával .

6.1 . A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre
gyakorolt hatásával való külön elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem
terheli .

6 .2. Ha a PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a 2005 . évi
végleges iparűzési adóerőképesség alapján - a normatív hozzájárulások évközi elmozdulása
figyelmen kívül hagyásával - számított jövedelemkülönbség mérséklés (a továbbiakban :
számított jövedelemkülönbség mérséklés) közötti különbség pozitív előjelű és meghaladja a
PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút értékének 10%-át, a
települési önkormányzat a különbség után igénybevételi kamatot fizet, az alábbiak szerint :

a) ha az önkormányzat az Áht . 64. §-a (5) bekezdésének aa) és ab) pontja szerinti időpontig
mond le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli .

b) ha az önkormányzat az Áht . 64 . §-a (5) bekezdésének ac) pontja szerinti időpontig mond
le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő
igénybevételi kamat terheli,

c) ha az év végi elszámolás során, vagy az Igazgatóság az Áht . 64/D . §-a szerinti
felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség mérséklés alapján

A 3 . pontban szereplő
értékhatár %-ában sávonként

Sávonként a levonásra kerülő
egy főre jutó összeg

A normatív
hozzájárulásból

levonásra kerülő összeg

%-ban forint/fő %-ban forint/fő
4. oszlop összesen x a

település
2004. január 1-jei
lakosságszáma

forintban
1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

100-125 0 -
125-150 25 -
150-170 35 -
170-180 50 -
180-200 80 -
200 felett 90 -
Levonandó
összesen :

- -



visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő igénybevételi kamat terheli .

6.3 . A 6.2. pontban meghatározott különbség számítás során az alábbiakat - ha azok növelik
a 2.1 . pont szerinti adóalapot - figyelmen kívül kell hagyni :

a 2005 . július 15 . után benyújtott előtársasági záró adóbevallást,
a 2005-ben kezdő vállalkozások 2005 . július 15 . után közölt várható adóösszeget,
a 2005-ben megszűnő vállalkozások 2005 . július 15 . után benyújtott záró
adóbevallását,
a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás 2005 . július 15 . után benyújtott
adóbevallását,
a 2005 . július 15 . után benyújtott önellenőrzést,
az önkormányzati adófelderítést .

7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az
önkormányzat által - saját forrásaiból - 2005-ben beruházásra felhasznált összeg
visszaigényelhető . A saját forrásba az államháztartás alrendszereiből származó átvett
pénzeszköz nem számítható be .

8 . A 2005 . évi jövedelemdifferenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámoláskor
megmaradó összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat - a 4 . a)-g) pontban megjelölt
értékhatár és a lakosságszám alapján számított összeg arányában - megilleti .



5. számú melléklet a 2004. évi. . . . . . . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat : [1800,014 000 0 millió forint

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004 . (IX. 23 .) Korm. rendelet
szerint igényelhető .

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat : [5 500,01 6 785,0 millió forint

Az előirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgál, amelyeken az önkormányzati,
az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízköz.iiiű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak. Az igénybejelentés részletes rendjéről a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter - a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter és az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter véleményének kikérésével - 2005 .
január 15-éig rendeletet ad ki . Az igényekről a - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
által v ezetett - t árcaközi b izottság j avaslata alapján a környezetvédelmi é s v ízügyi m iniszter
dönt. A tárcaközi bizottság - a rendelkezésére álló előirányzat keretei között - az érintett körben
figyelembe veszi az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának
mennyiségét, az ebben várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható
ráfordításait, valamint azt, hogy az érintett önkormányzatok - a szolgáltatóval egyeztetett -
igénybejelentései képviselő-testületi határozatokkal alátámasztottak-e . Több települést ellátó
szolgáltató esetén vagy regionális érdekek érvényesítésére a támogatás összegét a bizottság a
támogatási küszöbérték feletti települések átlagos fajlagos ráfordításai alapján is
megállapíthatja. A támogatás megállapításánál az elismert ráfordításon belüli értékcsökkenési
leírás, illetve az önkormányzati használati díjban szereplő értékcsökkenési leírást pótló hányad
nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasznált mértéket . A
tárcaközi bizottság intézkedik arról is, hogy a jóváhagyott összeg az egy települést ellátó
vízközmű esetén a szolgáltató székhelye szerinti önkormányzathoz, több települést ellátó
vízközmű esetén pedig az igénybejelentésben megjelölt önkormányzathoz kerüljön átutalásra .
A jóváhagyott összeget, ezen belül az eszközök pótlására és felújítására jóváhagyott összeget
az önkormányzat, illetve a szolgáltató dokumentálható és ellenőrizhető módon, kizárólag a
lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel .
Ennek érdekében az önkormányzat és a szolgáltató szerződésben állapodik meg, amely rögzíti
a központi költségvetésből kapott összeg pontos rendeltetését, és azt, hogy az összeg
önkormányzathoz érkezésétől számított sürgős továbbutalása milyen időtartamon belül történik
meg. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ráfordításaira is .

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat : 220,0 millió forint



Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön
végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a
műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata
biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetőség
van a működtetés támogatására is . Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti
elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy
amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel,
érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a gazdasági és
közlekedési miniszter dönt . A tárcaközi bizottságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
vezeti . A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és
elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter - a belügyminiszter
és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . március 31-éig rendeletet ad ki .

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Előirányzat : 100,0 millió forint

Támogatásra jogosult minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat . Az
önkormányzatok részére a támogatás összege a - Határőrség Országos Parancsnoksága által
2005 . február 15-éig szolgáltatott - 2004. évi közúti ki- és belépési (személyi- és
járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, azonban a támogatás összege
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál . A támogatás elsősorban a
határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú
kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével .

A támogatás folyósításáról a Belügyminisztérium 2005 . március 25-éig egyösszegben
intézkedik .

5. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

Előirányzat : [1306,01 1 829,1 millió forint

Támogatásra jogosultak a helyi kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzaton
keresztül, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban : kisebbségi
önkormányzat). A támogatás éves összege [714 ezer] 1 millió forint/kisebbségi önkormányzat.
A támogatás a helyi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja . A támogatás átutalása
négy egyenlő részletben 2005 . február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig, november 15-éig
történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történő negyedévenkénti
átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban : NEKH) a
fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az illetékességi területükön működő
kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján intézkedik a Belügyminisztérium útján a
Magyar Államkincstár (a továbbiakban : Kincstár) részére . Ha a kisebbségi önkormányzat év
közben megszűnik (feloszlatták, feloszlott, valamint ha a képviselők száma a képviselő-testület
működéséhez szükséges létszám alá csökken), és az időközi választás eredménytelen, a



megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatás időarányos része . A kisebbségi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az időközi választás eredménytelensége
esetén - azzal egyidejűleg - értesíti a NEKH-t, valamint a Belügyminisztériumot a Kincstár
Területi Igazgatóságán (a továbbiakban : Igazgatóság) keresztül az őt meg nem illető -
időarányos - támogatási előirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelő
összeg visszautalásáról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár felé .

. Gyermek- és ifjúsági feladatok

Előirányzat : [170,0] 180 2 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok ifjúsági referens és/vagy ifjúságsegítői feladatokat ellátó
szakemberek foglalkoztatására, gyermek és/vagy ifjúsági feladatokról készítendő koncepció és
cselekvési terv elkészítésére, gyermek és/vagy ifjúsági párbeszédrendszerek
létrehozására/működtetésére, ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítására .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter - a belügyminiszter
és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . február 15-éig rendeletet ad ki .

7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához

Előirányzat : 340,0 millió forint

Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi
kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt
nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetve a nemzetiségi nyelvoktató
iskola működtetését az egyes kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott ajánlásoknak
megfelelően biztosítani .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az oktatási miniszter - a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter véleményének kikérésével - 2005 . március
31-éig rendeletet ad ki .

8. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Előirányzat : 755,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár
állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez . A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeit a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004 . (11. 20.) NKÖM rendelet határozza meg .

9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása



Előirányzat : 1060,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn,
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart vagy énekkart támogatnak, amellyel a
zene- illetve énekkar működtetésére a helyi önkormányzat 2004 . szeptember 1-éig hosszú távú
- legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött . A helyi önkormányzatokat a támogatási
keretből 900 millió forint működési kiadásokra, 160 millió forint az önkormányzati
hozzájárulás arányában illeti meg . A támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a nemzeti kulturális örökség minisztere
- a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . február 15-éig rendeletet ad ki .

[IO. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat : 25 300,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a
feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2004 .
szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségeik teljesítéséhez. Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérők
munkaviszonyának megszüntetése (felmentés vagy korengedményes nyugdíjazás) esetén
kizárólag a kisebb összegű kötelezettségvállalásnak megfelelő támogatás adható .
Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormányzat racionalizálási
döntését követő 6 hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek
megfelel, támogatás szempontjából nem vehető figyelembe .
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő személyek esetében a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött szolgálati idő igazolása szükséges .
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel
kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse .
További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik . Az előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosultak, illetve az abban részesülők esetében kizárólag a
felmentési illetmény támogatható .
A pályázatok benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I. ütem
2005. március 31 .,1I . ütem 2005. június 30., 111 . ütem 2005. augusztus 31 ., IV. ütem 2005 .
október 15 .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2005.
február 15-éig rendeletet ad ki .]

111410. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása

Előirányzat :

	

[100,0] 127 2 millió forint

A központi költségvetés támogatást nyújt a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV .
törvény 92/A. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi
önkormányzatok feladataihoz. Az előirányzat valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett helyi
önkormányzatot egységesen illeti meg . A támogatás igénylésének, döntési rendszerének,



folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter - a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével - 2005 . március 31-éig rendeletet ad ki .

[12.111. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

Előirányzat : [1500,01 4 000,0 millió forint

Támogatásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000 . évi XLIII . törvény alapján települési hulladékgazdálkodási tevékenységet látnak
el .

A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003 . (XI . 7.) KvVM rendeletben
meghatározott települési szilárd- és folyékony hulladék mennyiségek, valamint a 2004 . január
1 jei lakosságszámok arányában számított régiónkénti előirányzatot e törvény 19 . számú
melléklete tartalmazza.

A támogatás részletes feltételeit a Kormány e törvény 65 . §-ának (4) bekezdése szerinti
rendeletben szabályozza .

[13.] 12 . „ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása

Előirányzat : 200,0 millió forint

Támogatásban azon „art" mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő ,art"
mozit támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással
kialakítják, illetve javítják e filmszínházak műszaki, technikai, kényelmi feltételeit . A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól a nemzeti kulturális örökség minisztere - a pénzügyminiszter véleményének
kikérésével - 2005 . január 31-éig rendeletet ad ki .

(14.113 .

	

Ozdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása

Előirányzat : [885,0] 1 385,0 millió forint

Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására,
akiknek a martinsalakból épült - építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel
rendelkező lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul . Az igényelt támogatást a
Belügyminisztérium az épületek károsodásának mértéke (kategóriái) és a településen belül az
azonos károsodásoknak egyidejű javítására tekintettel sorolja . A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az ózdi martinsalak



felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003 . (111. 27 .)
Korra. rendelet határozza meg .

[15.114. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása

Előirányzat : 420,0 millió forint

Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok, ha állatkertet tartanak fenn, vagy abban az
esetben, ha működtetésére hatályos hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek . A
helyi ő nkormányzatokat - kivéve a Fővárosi Önkormányzatot - 5 0 m illió f orint t ámogatás a
működési kiadásokra illeti meg az önkormányzati hozzájárulás arányában . A támogatás
igénybevételének feltételeit a nemzeti kulturális örökség minisztere 2005 . február 15-éig
rendeletben szabályozza . 370 millió forint az állatkertek működési, felújítási és beruházási
feladatainak pályázati úton történő támogatására szolgál . A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a nemzeti kulturális
örökség minisztere - a pénzügyminiszter véleményének kikésérével - 2005. február 15-éig
rendelet ad ki .

[16.1 15. Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási
munkálatainak támogatása

Előirányzat : [605,01 1 000,0 millió forint

Az önkormányzatok támogatást a pincerendszerek miatt komplex vizsgálat és éves munkaterv
alapján, kizárólag belterületi közterület, önkormányzati, állami vagy egyházi tulajdonú
intézmény védelme, illetve partfal- és földcsuszamlások miatt a településeket, településrészeket
érintő életveszély elhárítása érdekében igényelhetnek .

Pincerendszerek esetén csak mesterséges üregek által okozott veszélyhelyzet elhárítása
támogatható. Természetes partfalnak - a támogatás szempontjából - a földfelszín olyan
természetes úton kialakult szintkülönbség változása tekinthető, ahol a szintkülönbség
meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3 részében 60°-nál meredekebb .
Földcsuszamlások esetén további megkötés, hogy az életveszély-elhárítás legalább három
ingatlant érint, illetve a rétegcsúszás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elő .

A támogatásról a belügyminiszter határoz az általa kinevezett szakértői bizottság vizsgálata és
javaslata figyelembevételével . A nyújtható támogatás mértéke a tervezett tárgyévi munkák
értékének 60%-90%-a, az önkormányzat éves költségvetésétől függően .

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter 2005 . január 31-éig rendelet ad ki .

[17.1 16. A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett
önkormányzatok támogatása



Előirányzat: [5 300,0] 5 850,0 millió forint

Az érintett települési önkormányzatokat - a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és
az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003 . évi CXVI. törvény 4 . számú melléklet B)
111 . 5 . pontja második bekezdésében foglalt elszámolásnak megfelelően - a 2004. évben a
jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél véglegezett beszámítási összeg egy része megilleti .

[18.117.

	

Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása

Előirányzat : 7 400,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott
önkormányzati pályázatok saját forrásához .

Az Alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására a helyi önkormányzatok jogosultak .
Amennyiben az Alapok pályázatát a helyi önkormányzatok társulása nyújtja be, úgy a saját
forrás kiegészítése iránti igényt a társulás nevében eljáró önkormányzat nyújthatja be .

Az EU-s pályázat elbírálásában illetékes hatóság a Belügyminisztérium megkeresésére
megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az Európai Unió támogatásai
iránt benyújtott pályázat pénzügyi-műszaki tartalmának egyezőségét, majd arról a megkeresést
követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki a Belügyminisztérium részére . A benyújtott
igényekről a belügyminiszter dönt . A 2006 . évre ezen előirányzat 150%-ára, azt követően
évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség .

Az előirányzat 2005 . október 31-éig az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokra
fel nem használt részéből támogatás nyújtható a kizárólag hazai finanszírozású önkormányzati
pályázatok saját forrásához is . Ez utóbbi az évenkénti támogatás összegét is finanszírozza . Az e
célra felhasználható keretösszeget a belügyminiszter döntése alapján meg kell osztani a
regionális fejlesztési tanácsok között, amelyek döntenek e források felhasználásáról . E forrás
elsősorban a címzett vagy céltámogatásban részesülő vízgazdálkodási beruházások saját forrás
kiegészítéséhez használható fel .

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatoknál a belügyminiszter - az
érintett miniszterek véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével - 2005 .
január 31-éig rendelet ad ki . A kizárólag hazai finanszírozású pályázatoknál a belügyminiszter
november 15-éig dönt a regionális fejlesztési tanácsok által felhasználható keretösszegről .

X19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése

Előirányzat : 6 500,0 millió forint



Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése,
fejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében - a külön törvényben
meghatározott kistérség határain belül - megalakuló többcélú kistérségi társulást .

Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004 . évi támogatása mértékének,
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 6512004 . (IV.15.) Korm. rendelet 1 . §-ának b) pontja szerint megalakult
társuláshoz a - külön törvényben meghatározott - kistérségen belül valamennyi
önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a később csatlakozott települési
önkormányzatok után igényelhet támogatást .

A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben
szabályozza.]

[20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása

Előirányzat : 9 000,0 millió forint

Támogatást igényelhetnek a 2004 . szeptember 30-áig megalakult, legalább a közoktatási,
szociális, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú kistérségi
társulások. A támogatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak
keretein belül működő intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt
és támogatásban részesülő feladat esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó -
külön kormányrendeletben meghatározott - követelményeket .
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott
közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári
feladatok működési kiadásainak normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi
társulás :

- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő
intézményfenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok
alapján, továbbá
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban
történő ellátásának többletfeladatai

alapján jogosult támogatásra .

A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeit a Kormány 2005 . január 31-éig rendeletben
szabályozza .]

[21.118. A múzeumok szakmai támogatása

Előirányzat : [330,011000 0 millió forint

A támogatást a múzeumokat fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik. A támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a nemzeti kulturális örökség
minisztere 2005 . március 31-éig rendeletben szabályozza .



[22.119. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése

Előirányzat : 500,0 millió forint

a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-kezelői vizsga
díjának a középfokú iskolák 2005 . május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók,
illetve szakiskolák esetében a 2004/2005 . tanévben utolsó éves tanulók részére történő
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján .

b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú
„C" típusú, vagy egy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák
2005 . május - júniusban érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a
2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres államilag
elismert középfokú, vagy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása
alap]án

A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó
évét végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30. §-ának (9)
bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli
készségek értékelése és minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű
egynyelvű, vagy kétnyelvű, legalább középfokú „A", vagy „B" típusú sikeres nyelvvizsgát tett .

A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az
oktatási miniszter- a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . február 28-áig
rendeletet ad ki .

[234 20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Előirányzat :

	

15 000,0 millió forint

Igényelheti az az önkormányzat, amely a 2005 . év egészében helyi közforgalmú közlekedést
lebonyolító gazdálkodó szervezetet illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban
előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést
az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység
gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (továbbiakban : helyi
közlekedés) .
A támogatás az önkormányzatok között a 2004 . évben ténylegesen teljesített férőhely-kilométer
arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve
településkategóriák eltérő 2004. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is .
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselőtestületi határozattal alátámasztva -
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2005-ben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá .
A központi támogatás összege [ezt] az önkormányzati saját forrás[t] háromszorosát nem
haladhat] a meg .
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2005 . január 31-éig együttes rendeletet
ad ki .



[24.1 21 . Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítósának
és karbantartásának támogatása

Előirányzat : [10 000,0] 20 000,0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak
kapacitást nem növelő burkolatfelújítósára, karbantartására az e célra fordított forrásaikkal
arányosan támogatást igényelhetnek . Az előirányzat 50 százalékáig a főváros és a megyei jojzú
városok, másik 50 százalékáig az egyéb települési önkormányzatok igényelhetnek támogatást

A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú utak a 2002 . évre szóló
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 198/2001 . (X.19 .) Korm. rendelet
szerinti 1390 . számú „A helyi közutak adatai" elnevezésű jelentésben meghatározott, 2002 .
december 31-ei állapotnak megfelelő alapterülete arányában - a forgalom sűrűséget kifejező
alábbi súlyokkal - számított régiónkénti előirányzatot e törvény 19 . számú melléklete
tartalmazza .

Súlyok :
-

	

főutak : [főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település] 5,
gyűjtőutak : [főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település] 2,
lakó és kiszolgáló utak : 1 .

A támogatás részletes feltételeit - ideértve a támogatás szempontjából elismerhető fajlagos
felújítási kiadást - a Kormány e törvény 65 . §-ának (4) bekezdése szerinti rendeletben
szabályozza.

[25.1 22. [Fővárosi kerületek) Települési önkormányzatok belterületi útjainak szilárd
burkolattal való ellátása

Előirányzat: [2 000,0] 10 000,0 millió forint

Az előirányzatból [1500] 7500 millió forint támogatás a [fővárosi kerületek] települési
önkormányzatok burkolatlan útállományának [kerületi] hosszúsága arányában jár a 2003 .
december 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2004. évre szóló Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003 . (XII.10.) Korm. rendelet szerinti
1616/04. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról" (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak
szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen
előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza . A
támogatás elsődlegesen a c satornázott, d e b urkolatlan u tak s zilárd b urkolattal v aló e )látására
szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa
építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők . Ha a jelenleg csatornázott
területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében
felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy
beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható .



Az előirányzatból [500] 2 500 millió forint támogatás a [fővárosi kerületek] települési
önkormányzatok burkolatlan egyesített rendszerű közcsatornával ellátott útállományának
[kerületi] hosszúságai arányában jár a 2003. december 31-jei állapotnak megfelelően, amely
adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az
e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az
önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik . A
támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig
történik .

23. Azún.lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi önkormányzatok támogatása

Előirányzat : 250,0 millió forint

A támogatást azok a helyi önkormányzatok igényelhetik, amelyek szükséglakás juttatásával
vagy e- yéb módon anyagilag segítik azún.lakásmaffia-tevékenység áldozatait . A támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter 2005 .
március 31-éig rendeletben szabályozza.



6. számú melléklet a 2004. évi. . . . . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatások

1 . Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

Előirányzat : [11700] 12 700 millió forint

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási
képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési
önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint .

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére
tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint
az 1990. december 31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes
kamatai teljesítésére .

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény
alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban : útmutató)
készít, és arról - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban :
Igazgatóság) keresztül - a települési önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja .

1 .1 . Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok,
amelyek(nek) :

1 .1 .1 . lakosságszáma 500 fő vagy ez alatti és körjegyzőséghez nem tartoznak, kivéve,
ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek ;

a közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja :
ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az
igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz
csatlakozzon ;
ha a települési önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő
körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó
önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé .

1 .1 .2 . polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tartanak fenn, kivéve, ha a k ülőn
jogszabály szerint létrehozott társulásban vesznek részt,

1 .1 .3 . azon 500 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok, amelyek az 1 .2 .
pontban meghatározott kapacitás-kihasználtsága feltételeknek nem felelnek meg,
illetve azok teljesítését nem vállalják, kivéve, ha a közigazgatási hivatal
felmentésével rendelkeznek ;

a közigazgatási hivatal felmentést megadhat] a :
ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési
viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse a 1 .2 .
pontban meghatározott feltételeket,

- ha a települési önkormányzat az adott feladat ellátására már működő
társuláshoz kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok
ezt nem tették számára lehetővé .



1 .1 .4. 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel rendelkeznek,
intézményeiket is ideértve, kivéve, ha a bankbetét összege nem haladja meg az
1 .1 .6. pont szerinti felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt
forrásokat,

1 .1 .5 . helyi adó bevezetéséről nem döntöttek, illetve ilyen bevételt nem terveznek,

1 .1 .6 . a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú
kiadásaikat, ideértve az 1991 . január 1 . után felvett fejlesztési célú hitel
törlesztését és annak kamatait . Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási
célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társadalmi és gazdasági
szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a lakáshoz jutás
feladatai jogcímeken a települési önkormányzatot megillető normatív
hozzájárulás 100%-a, a közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési
feladatokra k apott a ormatív, k ötött f elhasználású t ámogatás 7 0%-a, t ovábbá a
magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek által
befizetett építményadó és telekadó 20 %-a, az önkormányzatok felhalmozási és
tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási
kiadások áfa-tartalmának visszatérített összege, valamint a felhalmozási célra
felvett hitel vehető figyelembe,

1 .1 .7. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,

1 .1 .8 . működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla,
vagy ennél kisebb érték .

1 .2 Kapacitás-kihasználtsága feltételek :

a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények
intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként
számított kihasználtsága érje el

[a)] a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban :
Közokt. tv .) 3 . számú melléklete 1 . Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve
osztály átlaglétszámnak

- a 3 000 fő vagy ez alatti lakosságszámú települések esetében 50 %-át,

a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések esetében a 70 %-át .

[továbbá

b) a 2005/2006 . nevelési évben először indított óvodai csoportokban,
illetve a 2005/2006. tanévben az alapfokú oktatási intézmények 1 . és
5. évfolyamain a 75 %-át.

A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett
csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni . A
sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő
gyermeket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai,
illetve az általános iskolai nevelésben a Közokt . tv. 3. számú
mellékletének 11.3 . pontjára tekintettel kell figyelembe venni .



1 .2 .1 Támogatásra jogosult a települési önkormányzat abban az esetben is, ha a
2004/2005. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1 .2. a) szerinti
feltételnek, de vállalja, hogy ezt és a 1 .2. b) pont szerinti feltételt a
2005/2006. nevelési-, illetve tanévben teljesíti .

1.2.2 A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az a települési
önkormányzat, amely megfelel az 1.2. a) pontban előírtaknak, de nem
vállalja az 1 .2. b) pont szerinti feltételt .]

1 .3 Amennyiben a település lakosságszáma 500 fő, vagy ez alatti és nem felel meg az 1 .2 .,
[1 .2 .1 . és 1.2 .2 .] pontok] szerinti feltételeknek, kivéve, ha a közigazgatási hivatal 1 .1 .3 .
pont szerinti felmentésével rendelkeznek, akkor a feltételt nem teljesítő óvoda és alapfokú
oktatási intézmény(ek) ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány - útmutató szerint számított
- összegével csökkentett támogatásra jogosult .

1 .4 . A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban : OU
finanszírozási kör) nélküli - tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel, továbbá az
államháztartás alrendszereitől átvett kötelező feladatok előirányzatának összegével
növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év
kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők : egészségügyi
működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző
feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás .

1 .4 .1 . A működési kiadás számításánál, - az útmutatónak megfelelően - a tárgyévre
vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet
figyelembe venni, ezen belül a személyi juttatásoknál 2005 . évre a
foglalkoztatottakat érintő kereset-emelésből a közalkalmazottak 2004 . évi bruttó
keresetének 6 %-os növekedése ismerhető el .

1 .4 .2 . A személyi juttatások számításánál a főállású polgármester, alpolgármester
illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester
tiszteletdíj át

- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1 jén
a lakosságszám 350 fő vagy ez alatti, a tárgyév január 1-jén hatályos
köztisztviselői illetményalap két- és félszeresével megegyezően,

- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1 jén
a lakosságszám 351-750 fő közötti, a tárgyév január 1-jén hatályos
köztisztviselői illetményalap három- és félszeresével megegyezően

lehet figyelembe venni . E szabályok nem vonatkoznak azon településekre,
amelyek 2005 . január 1-jén körjegyzőségi székhelyként működnek, és a
körjegyzőséghez három vagy több község tartozik .

1 .4.3. A f orráshiány s zámításánál a t elepülési ő nkormányzat e lvárható bevételeit - a z
OU finanszírozási kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi
költségvetési kapcsolatokból származó működési célú forrásai és az intézményi
működési bevételek, valamint az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a
működési célú átvett pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és
értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli működési
célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre fordított összeg



képezi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos
működési bevételeknek az útmutató szerint korrigált összege az előző évi
teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció
mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok - előzőek
szerint figyelembe vett - sajátos működési bevételein belül a tervezett iparűzési
adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet csökkenti a
számított forráshiányt .

1 .4.4. A forráshiány számítása során a működési célú pénzeszközátadások és átvételek
egyenlege az útmutató szerint számított növekménnyel együtt kerül
figyelembevételre .

1 .4 .5 . A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült
önkormányzatoknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a
tárgyévet megelőző évben a települési önkormányzat felhalmozási kiadásai
meghaladták a felhalmozási bevételeit .

1 .4.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított
forráshiányt. Az előző évi pénzmaradványok megállapítását és felhasználását -
képviselő-testületi jóváhagyással alátámasztva - tételesen be kell mutatni .

1 .4.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti - az e törvény 3 . számú mellékletének
25 . a) és b) jogcímei, valamint a 25 . aa) jogcímhez kapcsolódó mutatószám
alapján járó 19 . a), b) és 20. a), b) jogcím szerinti hozzájárulások kivételével
számított - a tárgyévi normatív hozzájárulás, és az átengedett személyi
jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerőképesség együttes összegének 2 %-a .

1 .4 .8 . Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a
számított forráshiánynak nem része .

1 .4 .9 . Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi
teljesített működési kiadásainak összege a 2003 . évi teljesített működési
kiadásoknak a 7 %-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó
- az útmutatóban meghatározott helyi kötelező feladatok megjelenítését
eredményező korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési
kiadást teljesítő önkormányzatok 3 %-a figyelmen kívül hagyásával - számított
átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a
forráshiány összege csökken, illetve nő . A számítást az OU finanszírozási kör
nélkül kell elvégezni . Egy adott önkormányzat szempontjából a
településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, az
útmutatóban meghatározott kategória intervallumának közepétől való
elhelyezkedése figyelembevételével kerül meghatározásra. A számításnál a
megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző
intézményeket fenntartó városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak .

[1.4.10. Az 1.4.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor - legfeljebb az
országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig - az
önkormányzat 2004. évi kiadását csökkenti :

1.4.10.1 a fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális
intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított
normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, átvett
pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési



bevételeken felüli kiadás 50 %-a a 2004 . év január 1-jén a 3 500 fő
vagy ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál,

1 .4.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra átvett
pénzeszközt és működési bevételt meghaladó személyi kiadása és
annak munkaadókat terhelő járuléka,

1 .4.10.3. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó
működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó
működési bevételeken felüli kiadása,]

[1 .4.11 .] 1 .4.10 . Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem
lehet több az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel
összegénél .

1 .5. A települési önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon
keresztül nyújthatják be 2 példányban . Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja
tárgyév április 20-a és tárgyév szeptember 30-a .

Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első
félévére vonatkozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek) :

a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, a tárgyévet megelőző
évben az önkormányzat pénzmaradványának megállapításáról és felhasználásáról, a
tárgyévi költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-
testületi előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,

az 1990 . december 31-e előtti hiteltartozás és kamatai tárgyévet érintő
kötelezettségének igazolásáról szóló banki bizonylat,

a képviselő-testület nyilatkozata 1 .1 .1 .-1 .1 .5 . és 1 .1 .7 ., valamint 1 .2. pontokban
foglaltak igazolására, illetve vállalására .

A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az
igénybenyújtásra vonatkozó határidőket követően - legkésőbb 30 napon belül - a
rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és
számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshiányról . A kérelmeket és
azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban a Pénzügyminisztérium részére
küldik meg .

A kérelmek döntés-előkészítése során - indokolt esetben - a Pénzügyminisztérium
további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól .

1 .6. A támogatásokról a pénzügyminiszter döntése meghozatala előtt a tárgyév július 15-éig,
illetve tárgyév november 30-áig előzetesen tájékoztatja az Országgyűlés Önkormányzati
Bizottságát. A támogatásokat önkormányzatonként - évente két alkalommal - a Magyar
Közlönyben kell közzé tenni .

1 .7. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a tárgyévben megillető
kiegészítő állami támogatás összegének terhére - utólagos elszámolási kötelezettség
mellett - finanszírozási előleget vehetnek igénybe . Az előleg igénylésére az önkormányzat
elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan
tárgyév február 4-éig, illetve tárgyév március 4-éig - van lehetőség .



1 .7 .1 . A jogosan igénybe vehető előleg összege :

- ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több,
mint a tárgyévet megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás
összegének 70 %-a,

- ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az
önkormányzat, nem haladhatja meg az elfogadott költségvetési rendeletében
meghatározott működési célú hitel 60 %-át .

1 .7.2 . Az erre irányuló kérelmeket a Belügyminisztériumnak címezve az illetékes
Igazgatósághoz kell benyújtani . Az előleg átutalása az első hét hónap során
havonta időarányosan, a nettó finanszírozás keretében történik a kiegészítő
támogatás terhére .

1 .7 .3. Amennyiben az első alkalommal megállapított kiegészítő támogatás összege
kisebb, mint az igényelt előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg
különbözetet - az előleg folyósításától a támogatás folyósításának
megkezdéséig számított, a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki
alapkamata kétszeresével növelten - a nettó finanszírozásba tartozó források
terhére kell - a tartozás erejéig - elszámolni .

1 .7.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig
mondhatnak le írásban. A lemondást a Belügyminisztériumnak kell címezni, és
az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az előleg folyósításától a
lemondás időpontjáig igénybe vett előleget a költségvetési évet megelőző év
átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a nettó finanszírozás
keretében kell - a tartozás erejéig - elszámolni .

1 .8 . A támogatás átutalása - a nettó finanszírozás keretében - a közzététel hónapjáig
időarányosan járó támogatásra szólóan - az előleggel korrigálva - egy összegben, a
további részre vonatkozóan havi ütemezésben történik .

1 .9. A támogatott települési önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató
szerint elszámol. Az elszámolás során a települési önkormányzat bemutatja az
igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt
kötelezettségei teljesülését, valamint az e melléklet szerinti 1 .9.2. - 1 .9 . 5 . pontokban
foglaltakat.

1 .9 .1 Amennyiben az elszámolás során a települési önkormányzat az e melléklet
1 .1 .1 .-1 .1 .5 . és 1 .2 . pontja szerinti valamely feltételt, illetve vállalását nem
teljesíti, a támogatásra nem jogosult, s a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást
az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht .)
648. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht . 648. §-a (2)
bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt .

1 .9.2. Amennyiben a települési önkormányzat az e melléklet 1 .1 .6. pontja szerinti
egyensúlyi f eltételnek a telj esített b evételek és k iadások s zámbavétele a lapi án
nem felel meg, akkor a teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó
felhalmozási kiadások összegével megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő
támogatást vissza kell fizetnie .

1 .9 .3 . Amennyiben a települési önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú
intézményi bevételei és önkormányzati sajátos - SZJA nélküli - működési



bevételei együttesen meghaladják a támogatásnál e jogcímeken figyelembe vett
működési bevételeket, akkor

•

	

a figyelembe vett működési célú intézményi bevétel 20 %-át meghaladó
többletbevétel 20 %-ának összegével és

•

	

az önkormányzati sajátos - SZJA nélküli - működési bevétel 10%-át
meghaladó többletbevétel összegével

megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie .

1 .9.4. Az elszámolás során visszafizetendő a központi költségvetés javára a kiegészítő
támogatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás évközi és év végi
pótlólagos igénylésének évközi és év végi visszafizetési kötelezettséget
meghaladó összegével megegyező támogatás is, a kötelező feladat ellátási
körben eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
kivételével .

1 .9 .5 Az 1 .9.2.-1 .9.4. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege
nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét . A
jogtalan igénybevételt az Áht . 64íB . §-ának (2) bekezdésében foglalt
kamatfizetési kötelezettség terheli . A jogtalan igénybevétel napja 2005 . év
december 31-e .

1 .9 .6 . Az 1 .1 .1 ., 1 .1 .3 ., 1 .2., és 1 .3. pont alatti lakosságszám a 2004 . január 1-jei
állapottal megegyező .

2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés
alatt múködési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára .

Előirányzat: 300 millió forint

2.1 . Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat,
amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 . évi XXV .
törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel
teremtette meg . A támogatás feltételeit a belügyminiszter és a támogatott
önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni .

2.2 . Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama
alatt a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6 .
számú mellékletének 1 . pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi
önkormányzat támogatást igényelhet . E támogatást csak az a helyi önkormányzat
igényelheti, amely a források maximális feltárására és a kiadások lehetséges
csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a
működési válságtervben foglalt feladatok ellátására. Amennyiben az önkormányzat
adott költségvetési évben az e törvény 6 . számú mellékletének 1 . pontjában
szabályozott támogatásban már részesült, úgy e jogcímen támogatást nem
igényelhet .

2.3 . A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi
gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe .

A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító
végzésének jogerőre emelkedését követően - a Belügyminisztérium intézkedik a



helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 . évi XXV. törvény
végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996 . (VII. 4.) Korm. rendelet 9 . §-a
alap] án .

A pénzügyi gondnok díjának összege - az általános forgalmi adóval együtt -
legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint .

3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

Előirányzat: 1 500 millió forint

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1 . és 2. pont alapján
igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, valamint a megyei
önkormányzatoknak a belügyminiszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő
támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás kizárólag működési
kiadásokhoz igényelhető, az 1 . pont szerinti támogatással el nem ismert, az önkormányzatok
kötelező feladataival összefüggő kiadásokhoz . Az igényelhető támogatás összege - a
rendkívüli és előre nem tervezhető esetek kivételével - nem haladhatja meg az
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek
összegének 1 . pont szerinti támogatással csökkentett összegét . A támogatás megítélésénél
kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága . A
támogatás igényléséhez és felhasználásához a Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig
részletes útmutatót készít, és arról - Igazgatóságokon keresztül - a helyi önkormányzatokat
táj ékoztatj a .

A belügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati
Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja .



8. számú melléklet a 2004. évi. . .törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

1 . Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[15 000] 15 900 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és
továbbképzés megszervezéséhez . Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993 .
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt. tv.) 20-21 . §-ában és a 122 . §-ának (3)
bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt .
tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006 . tanévi nyitó
közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma .
Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát .

A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 . (XII. 22 .)
Korra. rendelet (a továbbiakban : 277/1997 . (XII . 22.) Korra. rendelet) előírásainak
megfelelően használható fel . Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik . A
tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a szakvizsgáról, illetve
továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb
okirattal kell alátámasztani .

b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok
felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez .

Az igényjogosultság alapja a Közokt . tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt
típusú intézményekben, valamint az f) pontján belüli, a 20 . §-a (2) bekezdésében felsorolt
intézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában,
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006 . tanévi
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidöre átszámított
létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat
rendeletében az érintett intézményekben meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát .

A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997 . (VI . 13 .) Korra. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató
tanár részére előírt, felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel
költségeire használható fel a 277/1997 . (XII . 22.) Korra . rendelet előírásainak
megfelelően. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos



eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik . A tárgyévi támogatással
történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal kell
alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl .

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

ELŐIRÁNYZAT :

	

2 000,0 millió forint

a) Az előirányzat 50 %-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye
(főváros) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3 . számú
mellékletében közoktatási célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti
előirányzata arányában .

A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési,
üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható .

b) Az előirányzat további 50 %-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén
1100 főt el nem érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben az e
törvény 3 . számú mellékletének 20 . aa) és 20 . ba) pont szerinti létszámon belül a nappali
rendszerű általános iskolai 1-8 . évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma
alapján . A támogatás az intézményekben meglévő informatikai berendezések
korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási
tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások
beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel . E támogatás részletes
feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 2005 . március
1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé .

A közalapítványnak az éves a) és b) pont szerinti támogatási összeg felhasználására
vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás
alap] a.

A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás
nem fordítható .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében
történik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével . A közalapítványnak a megyei (fővárosi)
önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell .

A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg
maximum 1 %-a használható fel .

3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

FAJLAGOS ŐSSZEG :

	

2 600 forint/gyermek, tanuló

a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben
meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével
összefüggő beszerzésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális)
eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések
beszerzésére igényelhetik a következők szerint :

aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3 . számú mellékletének a
19. a), a 20 . d), a 21 . aa), b)-d), a 22., 23 . pontja alapján meghatározott létszám után,



továbbá a 20 . aa) pont alatti 1-4 . évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai
oktatásban résztvevők létszáma után .

ab) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhető az e törvény 3 . számú
mellékletének 20. ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13 . é vfolyamon o ktatásban
részesülők létszáma után .

b) A támogatás 175 %-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és
működtetésével összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet
segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére,
igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 3 . számú mellékletének a 20. ba),
és c), pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13 . évfolyamon oktatásban,
részesülők létszáma után .

A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus
adminisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális
beruházásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani .

E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza
meg .

Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat
figyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a)
és b) pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni .

4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[720] 763 forint/gyermek, tanuló

A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3 . számú mellékletének 19 . a) pontja, a
20. aa), ba), c), d) pontja és 21 . aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és
tanulólétszám után.

A támogatás 40 %-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatása ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez - a Közokt . tv. 101 . §-ában meghatározott névjegyzék szerint -
szakértői vélemények beszerzésére kell fordítania .

A támogatás fennmaradó 60 %-a a Közokt . tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást . E támogatás a nevelési, oktatási intézmények
számára, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai szakmai
szolgáltatásra jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől történő -
megvásárlását szolgálja .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik . A
tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani .

5. Minőségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[2 500] 2 650 forint/pedagógus

A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt . tv. 40. §-ának (10)
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a
minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv .



85 . §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program
végrehajtásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt . tv. 20-21 . §-ában és a 122 . §-ának (3)
bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv .
22 . §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben
foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma . Az így megállapított létszám
nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett
álláshelyek számát .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt
költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal
kell alátámasztani .

6. Pedagógiai szakszolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1025 000 forint/közalkalmazott

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3. számú mellékletének 21 . aa) és b)
pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat,
továbbá előbbi intézményekben a 21 . c)-d) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási
feladatokat ellátók kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát
segítő munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási
statisztikai tényleges, illetve 2005/2006 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes
munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a Közokt. tv . 33. §-
ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet 1 . §-ának (3) bekezdésében és 3/A .
§-ában foglaltak szerint szervezik meg .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik . A tárgyévi
támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani .

7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[1300] 1 800 forint/tanuló

A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3 . számú mellékletének 20. aa), ba),
c), d) és 21 . aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban
résztvevőknek az e törvény 3 . számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1 . h) pontja szerint
számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3 . §-ában foglaltakat is - az iskolai
mindennapos testedzés feladatainak megoldásához .

8. Peda2ó2usok szakkönyvvásárlása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Kt.19 . § (6) bekezdése alapján, az általuk
fenntartott- a törvény 20-21 . ~-ában és a 122 . $ (3) bekezdésében felsorolt típusú -
intézményekben, közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus-munkakörben, továbbá szabadidő-



szervező ésgyermek-ésifjúságvédelmifelelős, illetve atörvény22. ~-ábanfelsorolt
intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben (a továbbiakban
együtt : pedagógus 1 étszám) f oglalkoztatottak után. A z i gényjogosultság r észletes feltételeit a
Kt.végrehajtásáról szóló 20/1997 . (11 . 13 .) Korra. rendelet (a továbbiakban : 20/1997 . (11. 13 .)
Korra. rendelet) határozza meg . Az igényjogosultság alapia a 2004 . december 31-én várható
(becsült) pedagógus létszám, a fent hivatkozott rendelet jogosultságra vonatkozó előírásainak
figyelembevételével .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével, a 20/1997 .
(11. 13.) Korra. rendelet 7. $-a alapján 2004. december 31-ei tényleges pedagógus létszám
alapján történik . A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági
eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani .

Kiegészítő szabályok :

1 . Pénzellátási szabályok

a) Az L, a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23 . §-ának
(2) bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik .

b) A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-
éig, április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik .

c) A 3 . pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi
önkormányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával
egyidejűleg történik .

2. Az 1-3 . pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt
- maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési
kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben . E pontokban
meghatározott támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2005/2006 . tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2006 . évi zárszámadás
keretében történő elszámolási kötelezettséggel . A tanév végét követően 2006 . július 31-éig
dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzatok felhasználását . A
4-7. pontokban meghatározott támogatások teljes összegével 2005 . december 31-ei zárónappal
kell e lszámolni é s a z é v v égi m aradványokat a központi k öltségvetésbe vissza k ell fizetni a
vonatkozó eljárási rend szerint .

3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő
támogatások az I. 1-7 . jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetők, illetve
számolhatók el .

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

1 . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT :

	

85 085,7 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatok által a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111 . törvény (a továbbiakban :



Szocty.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szocty . 41 . § (1)
bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szocty . 55/A. §-ának b) pontja alapján
adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szocty .
38 . §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és a Szocty . 38 . §-
ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek
számára, valamint a Szocty. 41 . §-a (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó
nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek 90%-ának fedezetére szolgál . Az előirányzat
igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek 90 %-a alapján, a
hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka, továbbá a
bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő személyek
esetében a részükre kifizetett ellátások 100 %-a alapján történik .

Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat 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 %-ára .

2 . Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[15120,0]120,01 16 027,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzat az általa - a Szocty . 37/A . §-a (7) bekezdésének
megfelelően - szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti . A
támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra
fordítható . A támogatás összege foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra,
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli .

A támogatás éves összege településenként 1 000 000 forint alapösszegből, valamint a
rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak
száma alapján számított kiegészítő összegből áll a következők szerint :

T =1000 000 + (RSZ + KC x . . . ) x . . .

	

(forint)

ahol

T

	

= a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása,
RSZ

	

= a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2004 .
március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,

KC

	

= a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2004 .
március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,

= a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával
foglalkoztatottak létszámához viszonyított arányszáma, a 2004 . március, június és
szeptember havi országos adatok alapján,
a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos
támogatás .

Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves
összegének időarányos részét, 2005 . augusztus 1-jével új előirányzat kerül megállapításra . Az
új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének az időarányosan
fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, mely azonban nem lehet
kevesebb, mint az alapösszeg, illetve a módosított előirányzat megállapításának időpontjáig
felhasznált összeg .



Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten
összesített összege a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot
képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást
igényelhetnek . A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2005 . március
31-éig .

Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások
folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993 . (11. 17 .) Korm. rendelet szerinti
havi visszaigénylések alapján történik .

3 . Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

FAJLAGOS ŐSSZEG:

	

[22 300] 23 638 forint/foglalkoztatott

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a szociális továbbképzés és szakvizsga
megszervezéséhez . Az igényjogosultság alapja a Szocty . 92/D . §-ának (1) bekezdésében
felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 . (VIII . 4 .) SzCsM
rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2004 . szeptember l-jei állapotnak
megfelelő statisztikai állományi létszáma . A támogatás a továbbképzésen való részvétel
költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevő
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy
jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire
fordítható .

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel
összefüggő eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal
kell alátámasztani .

Az év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint
és eljárási rendben. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványa 2006. július 31-éig használható fel jogszerűen, a 2006 . évi zárszámadás keretében
történő elszámolási kötelezettséggel . A támogatás folyósítása negyedévenként, a tárgynegyedév
második hónapjának 25-éig történik .

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

30 668,6 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a
következő normatívák alapján vehető igénybe .

1 . A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ŐSSZEG:

	

3 600 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
legkisebb létszámáról szóló 28/1996 . (XI . 26.) BM rendelet (a továbbiakban : 28/1996 . (XI .
26) BM rendelet) a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb



létszáma melléklete „Létszám összesen" rovat adata szerint . A normatíva a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII . törvény (a
továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt, a 10%-os és 15%-os
illetmény-kiegészítés, valamint a 45 %-os veszélyes tűzoltói beosztással járó pótlék
fedezetét tartalmazza.

b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

4 800 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI . 26.) BM
rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma
melléklete „Létszám összesen" rovat adata szerint . A normatíva a Hszt
illetményrendszerének megfelelő illetményt, továbbá a 10%-os és 15%-os illetmény-
kiegészítés fedezetét tartalmazza.

c) Illetmény-kiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

73 000 forint/fő

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az l . a) pontban meghatározotton
túl a Hszt. 103 . §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt .
végrehajtásáról szóló 140/1996 . (VIII . 31 .) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása
alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997 . (111 . 19.)
BM rendelet alapján - a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű
középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetmény-kiegészítéséhez -
a 28/1996 . (XI . 26.) BM rendelet, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság kötelező legkisebb
létszáma című mellékletének táblázata „Létszám összesen" rovatában - Budapest részére -
meghatározott létszám szerint .

2 . A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi
normatívákkal vehető igénybe :

a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 350 forint/m2

A támogatás a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat a tűzoltó laktanya telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a
használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással ellátott tűzoltólaktanya és
kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett - fűtéssel és
világítással ellátott nettó alapterület - 2004 . augusztus 31-ei állapot szerint jár .

b) A tűzoltójárművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez,
karbantartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995 . (V. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 59/1995 . (V. 30 .) Korm. rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állománya"



című mellékletében meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékletében
nem specifikált, de rendszeresített és működő különleges és speciális szerek, valamint a
Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásával kapcsolatos
költségek megtérítéséről szóló 2/2003 . (1. 14.) BM rendelet (a továbbiakban : 2/2003 . (1 .
14 .) BM rendelet) 5 . számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki
Mentőbázisnál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2001-
2003 . évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett
futásteljesítmény alapján .

c) A különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995 . (V. 30 .) Korm. rendelet, a
2/2003 . (1. 14 .) BM rendelet 5 . számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki
Mentőbázisnál üzemeltetett különleges tűzoltó technikai eszközök - emelőkosaras
gépjármű, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő,
gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító
gépjármű - 2004. augusztus 31-ei száma alapján .

d) A speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995 . (V. 30.) Korm. rendelet
mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és működő speciális szerek, továbbá a
2/2003 . (1 . 14 .) BM rendelet 5 . számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki
Mentőbázisnál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök - búvárszer, tűzoltóhajó,
légző-bázis, turbó-reaktív oltógépjármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-
erdőtüzes gépjármű, csere-felépítményes jármű, műszaki mentő konténer, vegyi mentesítő
konténer - 2004. augusztus 31-ei száma szerint .

e) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

57 800 000 forint

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat
veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok r iasztásra 1 étesített k őzponti
riasztási rendszer üzemeltetéséhez .

f) A készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltó-parancsnokság intézményi létesítmény-
üzemeltetési kiadásaihoz - irodaszer, információhordozó eszközök, kommunikációs és
számítástechnikai eszközök - és egyéb kiadásokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

35 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996 . (XI . 26 .) BM rendelet - a
hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma - melléklet
"Létszám összesen" rovatának adata szerint .

g) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz



FAJLAGOS ŐSSZEG :

	

500 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996 . (XI . 26 .) BM
rendelet, a készenléti szolgálattal nem rendelkező hívatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságok létszáma mellékletének táblázata „Létszám összesen" rovatának adata
szerint .

A hívatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti
normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 . évi XXXI. törvényben
előírt követelmények teljesítéséhez .

IV. LAKOSSÁGI TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[162,9] 197,4 millió forint

FAJLAGOS ŐSSZEG :

	

[105] 118 forint/m 3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett
lakossági folyékony hulladék köbmétere után megilleti azon önkormányzatokat, amelyek a
környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott
településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII . törvény alapján szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás keretében gondoskodnak . Az igényelt összeget a fajlagos lakossági ráfordítások
(díjak) csökkentésére kell fordítani .

A támogatást a helyi önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége
(m3) alapján igényelhetik .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az
e jogcímen a tárgyévben jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével, az
önkormányzathoz beérkezett, a lerakóhely üzemeltetője által igazolt és az önkormányzat által
felülvizsgált számlák alapján történik .

V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[100,0] 200 0 millió forint

FAJLAGOS ŐSSZEG :

	

34 000 forint/költségvetési szerv

A hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatai ellátásához,
amennyiben azt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 . évi
CXXXV. törvény 8 ., 9 . vagy 16 . §-a szerinti 2004 . szeptember 30-áig létrehozott társulásban
látják el .

A hozzájárulás a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó
költségvetési szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzőségeket és a
körjegyzőségeket működtető önkormányzatokat is - a [3500] 10000 fő lakosságszám feletti
települési és megyei önkormányzatok költségvetési szervei kivételével - igényelhető .

A költségvetési szervek száma az igénylésnél a 2004 . szeptember 30-ai állapottal megegyező .

A hozzájárulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására fordított személyi juttatásokra, illetve
szolgáltatások igénybevételének költségeire használható fel .



Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési
évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek
figyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik, azzal,
hogy a költségvetési szervek számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás az év
végi elszámolás során nem igényelhető. A hozzájárulás a költségvetési szerv megszűnésének, a
társulásból történő kiválásnak, a társulás megszűnésének időpontját követő hónap végéig -
időarányosan - j ár .

A támogatás folyósítására negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig kerül
sor .

Indokolás

2003 és 2004 után az önkormányzatok 2005-ben is a költségvetés vesztesei lesznek . A
Gyurcsány-kormány ahelyett, hogy visszapótolná a korábbi években az önkormányzati
szférából elvont százmilliárdokat, további megszorításokat alkalmaz . A kormány eddigi két és
fél éves tevékenységével - a többször hangoztatott, a 2002-es kormányprogramban lefektetett
elvek ellenére - az önkormányzatok gazdasági autonómiájának erősödését nemhogy segítette
volna, hanem visszavetette azt . A kötelező feladatok forrásainak nem megfelelő biztosításával
az önkormányzatokra a kormányzat olyan mértékű terhet hárított, amelyet azok szinte már
képtelenek teljesíteni . Sajnos a 2005-ös költségvetés tervezete nem javít a magyar
településeken, sőt több tekintetben még a 2003-as, 2004-es költségvetési évnél is rosszabb
helyzetet idéz elő .

Ennek legszembetűnőbb jele, hogy számos normatív támogatás összege kisebb, mint a
jelenleg hatályos. Mindez beláthatatlan következményekkel járhat, különös tekintettel a kisebb
önkormányzatokra . A normatív támogatások rendszere tovább erősíti azt a kormányzati
szándékot, hogy ellehetetlenülj enek, elnéptelenedj enek a magyarországi kistelepülések .

Módosító javaslatunk elfogadása esetén az önkormányzatok 2005-ben könnyebben
tudnák ellátni mind kötelező, mind vállalt feladataikat . Az infláció 2005 . évi mértéke még a
legoptimistább becslések szerint is hat százalék körül várható, de egyes gazdasági elemzők nem
tartják lehetetlennek az ennél nagyobb mértékű pénzromlást sem . Ezért mindenképpen indokolt
a normatívák többségének legalább hat százalékos megemelése, ami még így is csak a szinten
tartáshoz elegendő .

A szocialista kormány az elmúlt két és fél évben szívesen kommunikálta magáról, hogy
a gyermekek kormányának tartja magát . Ennek a nagy ívű kijelentésnek az anyagi vonzata
sajnos nem található meg a jövő évi költségvetésben, így különösen indokolt a legfiatalabb
korosztályokat érintő normatívák, támogatások átlagon felüli emelése . A 2005 . évi költségvetés
a k őzoktatási a lapnormatívák t ekintetében e gy ú j s zempontot v ezet b e . Eszerint a n ormatíva
teljes összegét a 2004/2005-ös tanévben csak azok az intézmények kapják meg, ahol a
közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszám 50%-át eléri a gyereklétszám. Ahol a
gyereklétszám nem éri el ezt a küszöböt, ott büntetést rónak az intézményekre, vagyis nem
kapják meg a támogatást teljes egészében . Ez januártól 97 óvodát és 481 iskolát hozhat
lehetetlen helyzetbe. 2005 szeptemberétől tovább szigorodik a rendszer, ugyanis a belépő
évfolyamok esetében már 75 %-os arányt kell elérni, ami várhatóan 463 óvodát és 1245
kisiskolát és az ide járó több százezer gyereket fenyeget majd . Így indul az újabb szocialista
körzetesítés . Módosító javaslatunk elfogadása esetén a törvényjavaslatban szereplő számok, és
szellemiség által előidézett súlyos problémák kiküszöbölhetők lennének .

Az ország úthálózatának nagyobbik része - mintegy 140 ezer kilométernyi szakasz -
önkormányzati tulajdonban és kezelésben van . Statisztikák szerint a 30 536 kilométer hosszú
országos közúthálózat kétharmada, összesen 23 213 kilométer mellékút, annak pedig több mint
fele, csaknem 12 ezer kilométernyi szakasz nem megfelelő vagy rossz állapotú, azaz azonnali
felújításra szorul. Az egyenetlenség, vagyis az autó futását közvetlenül befolyásoló úthibák



szempontjából vizsgált mellékutak közül mindössze 3700 kilométernyi szakaszra jutott jó
osztályzat, nem sokkal több kapott megfelelő minősítést . A vizsgálatokból kiderült, hogy még
ennél is rosszabb a helyzet a legkisebb forgalmú mellékutakon . Ott, ahol legfeljebb napi 1500-
2000 jármű közlekedik, az utak csaknem hatvan százaléka nem megfelelő . A kormányzati
ígéretek és elképzelések, amelyek az önkormányzati útfelújításra vonatkoznak meglátásunk
szerint nincsenek kellő mértékben támogatva a 2005-ös költségvetési törvénytervezetben . A
kormány mindössze 10 milliárd forintot különített el a „települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására . Módosító javaslatunk
elfogadása esetén tíz milliárd forinttal több juthatna a települések útjainak felújítására .
Meglátásunk szerint a budapesti kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátására
szánt két milliárd forintot nyolc milliárddal növelni kellene, s nemcsak a fővárosi kerületek
használhatnák fel ezt az összeget, hanem az összes magyar önkormányzatnak juthatna a
keretből. A módosító javaslat elfogadása esetén mintegy húsz milliárd forint juthatna az
önkormányzati útfelújításokra, szemben a kormány tízmilliárdos, továbbá a budapesti
kerületeket érintő két milliárdos keretével .

Módosító javaslatunkban külön soron szerepel az ún . lakásmaffia-tevékenység
áldozatait segítő helyi önkormányzatok t ámogatása . A 71/2004 . (VI . 2 2.) O GY h atározat az
ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az
úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati
intézkedésekről V . fejezet 7 . pontja előírta, hogy a 2005 . évi költségvetési javaslat
előterjesztésével egyidejűleg a szaktárca a Pénzügyminisztériummal együttműködve teremtse
meg az anyagi fedezetet . A kormány sajnos elmulasztotta az OGY határozat végrehajtását, ám
módosító javaslatunk elfogadása esetén a lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő
önkormányzatokat támogathatná a központi költségvetés . A normatív hozzájárulás mértéke az
úgynevezett lakásmaffia albizottság által beszerzett szakértői és kormányzati vélemények és
nyilatkozatok figyelembe vételével került meghatározásra .

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatások rendszerét módosító javaslatunk átalakítaná . Az elmúlt években kialakult az a
gyakorlat, hogy a kormány a törvényi rendelkezések alapján nem fogad be súlyos anyagi
helyzetben lévő önkormányzati pályázatokat az ÖNHIKI alaphoz, azzal az indokkal, hogy a
szabályok miatt nem minősül rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzatnak . A 2005-ös
költségvetési tervezet 6.számú mellékletében még szigorúbb szabályokhoz kötné a kormány az
ÖNHIKI alaphoz való fordulást. Módosító javaslatunk elfogadása esetén több önkormányzat
élhetne azzal a lehetőséggel, hogy az állami forrást igénybe vehesse tragikus anyagi
helyzetének orvoslása érdekében .

Az Állami Számvevőszék megállapításai szerint „a költségvetési törvényjavaslat
normatív hozzájárulások és támogatások tervezésénél 2005 . évben az előző évhez képest 5%-os
előirányzat emelkedéssel számolt a PM." Figyelembe véve a reális 6-6,5% inflációt az 5%-os
emelkedés gyakorlatban az önkormányzati normatívák előző évhez viszonyított szinten tartást
sem fogják biztosítani, sőt reálérték-csökkenésről beszélhetünk . Ezek alapján leszögezhető :
amennyiben az önkormányzati normatívák nem emelkednek legalább az infláció mértékével
azonosan, akkor a települések vesztesei lesznek a 2005-ös költségvetésnek.

Módosító j avaslatunk e zen a z e lszomorító h elyzeten k ívón j avítani, a nnak é rdekében,
hogy az elmúlt két és fél évben teljesen elszegényedett helyi önkormányzatok ne traumaként
éljék meg a 2005-ös évet .

Budapest, 2004 . november 3 .



Dr. Boka István

Kósa Lajos

ngyel Zoltán

~Uv

Móring József Attila

Dr. zakdcs Imre

Babák Mihály

,11

Dr. Czira Szabolcs

C-52

Hadház* Sándor

Dr. Kosztolányi Dénes

Dr. Nak Gábor Tamás

&di Zolt4h

Simon Miklós

állai András

okomi Zoltán

Soltész Miklós



Cseresnyés Péter

Dr. Papcsók Ferenc

Schmidt Ferenc Dr. Dancsó IJózsef

Dr. Gyimesi József

	

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81

