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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - az Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő:

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:

Bizottsájii módosító javaslat
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX . Helyi önkormányzatok támogatásai

3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatások

1 Őnhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési) helyi
önkormányzatok támogatása

[11700,0] +300,0 12000,0

3 Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 11500,01 -300,00 1200,0

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



1.) A törvényjavaslat 46. § (1) bekezdése 4) pontjának az alábbi módosításátjavaslom :

„4) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (települési] helyi önkormányzatok
támogatásánál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3 . cím, 1 . alcím), amennyiben a 15 .
§ (2) bekezdésében és az 50 . § (6) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,"

2.) A törvényjavaslat 6. számú melléklete 1 . pontja egyes részeinek az alábbi módosítását
javasolom:

1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési] helyi önkormányzatok támogatása

Előirányzat : [11700] 12 000 millió forint

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

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] helyi önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja .

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

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

a közigazgatási hivatal felmentést megadhatja :
ha a [települési] hely önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési
viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse a 1 .2. pontban
meghatározott feltételeket,
ha a [települési] helyi önkormányzat az adott feladat ellátására már működő
társuláshoz kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt
nem tették számára lehetővé .

1 .1 .5 helyi adó bevezetéséről - ide nem értve a megyei önkormányzatokat- 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 kapott normatív, kötött felhasználású
támogatás 70 %-a, a megyei önkormányzatok egységes és lakosságszám arányos
személyi jövedelemadó részesedésének 22 %-a továbbá 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 .2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek :

a [települési] helyi 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 I. 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 és a megyei önkormányzatok
esetében a 70 %-át,

továbbá

b) a 2005/2006 . nevelési évben először indított óvodai csoport(ok)ban, 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 II. 3. pontjára tekintettel kell
figyelembe venni . Ha az intézményen belül összevont csoport, illetve
osztály működik, a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben az összevont
csoport(ok), illetve oszály(ok) átlaglétszámának el kell érnie a Közokt . tv.
3 . számú melléklete I . Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály
átlaglétszámnak, az első nevelési-, illetve tanévre a 75 %-a, és a második
és/vagy harmadik nevelési, illetve tanévre az 50%-a összesített létszámának
az eQy csoportra, illetve osztályra számított átlagát .

1 .2 .1 Támogatásra jogosult a [települési] helyi 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] helyi
önkormányzat, amely megfelel az 1 .2. a) pontban előírtaknak, de nem vállalja az
1 .2. b) pont szerinti feltételt .

1 .4 .3 . A forráshiány számításánál a [települési] helyi önkormányzat elvárható bevételeit -
az OEP 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 a meggyei önkormányzatoknál az illetékbevétel kivételével - 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 .3 .1 . A megyei önkormányzatoknál az illetékbevétel elvárt növekménye
minimálisan :

•

	

az előző év teljesítésének 1 %-ának, valamint

•

	

a 2004. június 30-án nyilvántartott, végrehajtható-a megyei jogú városok
nélküli- illetékhátralék-állomány 90 %-a 25 %-ának

együttes összege .

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] helyi önkormányzat felhalmozási kiadásai
meghaladták a felhalmozási bevételeit.

1 .4.9. Amennyiben a [települési] helvj 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 OEP 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 .5 . A [települési] helyi 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 .

1 .9. A támogatott [települési] helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az
útmutató szerint elszámol . Az elszámolás során a [települési] helyi 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] helvj 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 . 64/B. §-a (2)
bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt .

1 .9.2. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat az e melléklet 1 .1 .6 . pontja szerinti
egyensúlyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján 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] helyi 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 .

1.9.6. Az 1 .1 .1 ., 1 .1 .3 ., 1 .2 ., [és]1 1 .3 . és 1 .4.10.1 pont alatti lakosságszám a 2004. január 1-
jei állapottal megegyező .

3.) A törvényjavaslat 6. számú melléklete 3. pontfa első bekezdésének az alábbi módosítását
javasolom:

3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

Előirányzat : [1500] 1200 millió forint

Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1 . és 2. pont alapján igénybe
vehető támogatások mellett nem biztosítható[, valamint a megyei ónkormányzatoknak] 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 tájékoztatja .



Indokolás

L), 2 .) és 3 .) pont indokolása: A módosítás - tekintettel a 2005 . évi várható pénzügyi
lehetőségükre - a megyei önkormányzatok részére is biztosítja az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának lehetőségét . Ezzel együtt meghatározásra
került a megyei önkormányzatok e támogatás igénylésénél elvárt illetékbevételi növekménye
is. A módosítás rendezi az ehhez kapcsolódó pénzügyi forrást is a megyék támogatására - a 6 .
melléklet 3 . jogcím előirányzatában - eredetileg tervezett 300 millió forint visszarendezésével .
A módosítás továbbá pontosítja a kapacitás-kihasználtsági feltétel számítását az óvoda
csoportjai, az általános iskola összevont osztályai esetében a 2005/2006. nevelési évre, illetve
tanévre .

Budapest, 2004. november 10.

Dr. Kovác o tan
a bizottság elnöke
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