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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 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:

1 . A törvényjavaslat 17.§-a következő módosításátjavasoljuk.-

„Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából
feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény
3. számú melléklet 1 ., 3 ., 7 ., 11 . ab)-ad), 11 . b)-17 ., 19-26 . , 30 . pontja és a 4. számú melléklet B), II .
c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész [1.12.[,]és 3[-7] ., II. rész 3 . pontja, továbbá III., IV .
és V. része szerinti előirányzatok együttes összege ."

2. A törvényjavaslat 19. § (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

„(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdésben
meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a
megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi
Önkormányzatot,
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye,
valamint a főváros 2004. január 1 jei lakosságszáma arányában - a Kincstár országos összesítését
követően - a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg .
[d)]cc Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004 . december
31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék
25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal - az
ónkormányzat a) [és c)] pont[ok]ban foglalt illetékbevétele terhére - köteles a különbözet 50%-át, az
(1) bekezdésben meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részére átutalni."

3. A törvényjavaslat 23.§-a (2) bekezdésének a következő módosításátjavasoljuk:

„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 20 ., 21 . és 26 . pontja, a 6. számú melléklet 1 . pontja, a
7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I . rész

	

és 3[-7] . pontja, II . rész 3 . pontja,
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továbbá a III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht . 101 . §-ának (7)
bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik ."

4. Á törvényjavaslat 46. § (1) bekezdése 4) pontjának az alábbi módosításátjavasoljuk:

„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,"

5. A törvényjavaslat 46. §-a (1) bekezdése kiegészítését javasoljuk az alábbi 4) és 16) bekezdéssel,
egyidejűleg a jelenlegi 4)-14) bekezdés számozása 5)-15) bekezdésekre, a jelenlegi 15)-34) bekezdés
pedig 17)-36) bekezdésekre változik:

„/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül :/
4) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelúiításának

támogatásánál a régiónkénti előirányzat 30%-ával (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
felezet, 2. cím, 24. alcím),

16) a fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra előirányzatnál (XVII. Területfejlesztés
felezet, 5. cím, 1 . alcím, 4. jogcímcsoport, 4 . fogcím) a Kormány jóváhagyásával,

/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól ./"

6. A törvényjavaslat 50. fi-a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) -
(21) bekezdések számozása (5)-(22) bekezdésre változik:

„(4) A Kormány felhatalmazást kap arra hogy a gázáremelésből adódó lakossági terhek enyhítése
érdekében saját hatáskörében, a szociális szempontok figyelembe vételével támogatást állapítson meg ."

7. A törvényjavaslat 51. § (2) bekezdése a) pontjának az alábbi módosításátjavasoljuk.

„(2) a) [A helyi ónkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-a -
ősszhangban az e paragrafus (1) bekezdésével - szintén államháztartási tartalékot képez . Ezt
a helyi önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi
jövedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi
jövedelemadó és a megyei ónkormányzatok 4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti
személyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani .]
A helyi önkormányzatok költségvetésében-összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével-szintén
államháztartási tartalékot kell képezni . Ennek mértéke 17,25%, a települési önkormányzatoknál a
4. számú mellékletA)pontfa szerinti helyben maradó személvi jövedelemadóra, a megyei
önkormányzatoknál a4. számú mellékletB) II.a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó
részesedés 83%-ára vetítve . "

8. A törvényjavaslat 84. §-ának kiegészítését javasoljuk az alábbi (15) bekezdéssel, egyidejűleg a
jelenlegi (15)-(34) bekezdések számozása (16)-(35) bekezdésekre változik

„(15) Az Áht. 63 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„63 . ~ (3) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami
hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó, a helyi önkormányzatok működésével
kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben
meghatározott támogatás, illetve előirányzat összegét a 101 . §(6)-(7)bekezdésében meghatározott



tartozásokkal csökkentett összegben (nettó módon), kormányrendeletben meghatározott ütemezés
szerint az adott hóna ban esedékes 'o címek fi • elembevételével a Kincstár fol ósít' a.""

9. A törvényjavaslat 84. §-ának kiegészítését javasoljuk az alábbi (18) bekezdéssel, egyidejűleg a
jelenlegi (18) bekezdés számozása (19) bekezdésre változik:

„(18) Az Áht. 65 .§-ámak (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapítsa meg. A költségvetés végrehajtásáról a társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik . A
többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott
költségvetési szerv költségvetését is .""

10 A törvényjavaslat 84. §-ának kiegészítését javasoljuk az alábbi (19) bekezdéssel, egyidejűleg a
jelenlegi (19)-(34) bekezdések számozása (20)-(35) bekezdésekre változik

„(19) Az Áht. 74/B. $-ának (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulás elnöke vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosultazutalványozásra.
2 A kötelezettsé • állalás valamint az utalván ozás ellen e !4 zésére a munkaszervezet vezetőse
gaz általa felhatalmazott személy jogosult . Ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a
munkaszervezet vezetőse gyakorolja, elleni egyzésre az általa meghatározott személy jogosult .'"'

11. A törvényjavaslat 84. §-ának kiegészítését javasoljuk az alábbi (24) bekezdéssel, egyidejűleg a
jelenlegi (24)-(34) bekezdések számozása (25)-(35) bekezdésekre változik

„(24) Az Áht. 101 .E (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„101 . ~ (4) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi
önkormányzatok részére a költségvetési törvén ben me i alla 9 ított e!4 es támo • atásokat - a 64.
3 bekezdésben fo • laltak kivételével

	

továbbá a címzett és céltámo atásokat
teljesítményarányosan kell folyósítani.""

12. A törvényjavaslat 3. számú melléklete következő módosításátjavasoljuk:

„5. Körzeti igazgatási feladatok

a) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 000 000]3 500 000 forint/körzetközpont

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[3 400]3 600 forint/lakos

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

9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

j. . . .13700-1 . . . . ]17 050 forint/lakos



10. A lakáshoz jutás feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

		

[	]l 150-2 200 forint/lakos,

de legalább 200 000 forint/település

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások
aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[540]650 forint/lakos

ac) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[90 000] 120 000 forint/számított ellátott

ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 040 40012 120 000 forint/szolgálat

ae) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

A kiegészítő támogatásra az a legalább 5 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult,
amel a Szoctv. és a G

	

ala 'án és a külön 'o szabál ban me • határozott szakmai szabál ok
szerint tart fenn családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot .

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

FAJLAGOS ÖSSZEG :

biz) Gyermekióléti központ speciális szolgáltatásai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

174 forint/lakos

[183 000]200 000 forint/ellátott

2 640 000 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. $ (3) bekezdésének a-d) pontjában meghatározott speciális
gyermekjóléti szolgáltatások működési költségeihez kapcsolódik .
A hozzájárulás a -4 ermek'óléti kö ontot működtető le alább 40 ezer lakossa számú
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát illeti meg .

12 . [Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei]

[a)] Alapszolgáltatási[, gondozási központ] központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 500 000]3 800 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv . [65/G . §-a]57. § L4)
bekezdése alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint alapszolgáltatási
központot működtet.
[A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti
meg.]
A hozzájárulásra jogosult továbbá az a települési önkormányzat is [jogosult], amely 2004. december
31-én gondozási központot működteti és azt [változatlan formában] 2005. évben tovább működteti .



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

[b) Integrált szociális központ

FAJLAGOS ŐSSZEG:

	

4 530 000 forint/központ

A hozzájárulásra az a települési ónkormányzat 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.

c) Szociális szolgáltató központ

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

5 535 000 forint/központ

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

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

d) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ŐSSZEG:

	

2 400 000 forint/központ

A hozzájárulást az a települési ónkormányzat 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 ónkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti
meg.]

13. Gyermekvédelmi szakellátás
a) Otthont nyújtó ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[835 5001857 200 forint/ellátott

b) Különleges ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[935000]958 200 forint/ellátott

c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[101950011029 780 forint/ellátott

d) Utógondozói ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[7750001780 000 forint/ellátott

e) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[71000]71500 forint/ellátott

14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS_ ÖSSZEG :

	

[805 200]820 600 forint/ellátott

FAJLAGOS ÖSSZEG: [760 000] 769 200 forint/ellátott

15. Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG : [539 1001548 000 forint/férőhely



17. Gyermekek napközbeni ellátása

b) Családi napközi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[156100] 156 200 forint/ellátott

19. óvodai nevelés

a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[198 000] 199 000 forint/gyermek

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben részesülő
azon gyermekek után veheti igénybe, akik a 2004 ., illetve 2005 . december 31-éijz [évben, a
közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1 .) időpontjáig] a harmadik
életévüket betöltik. Azokat a gyermekeket, akik a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-
mérés (október 1 .) időpontját követően, a 3 . életévük betöltése után kapcsolódnak be az óvodai
nevelésbe, a létszám számításánál az óvodai nevelésbe lépést követő hónap elsejétől számítható
hónapok arányában lehet figyelembe venni .

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) pont szerinti
hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint .

b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006 . nevelési évtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/gyermek

A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006 . nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára)
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben óvodai nevelésben részt
vevő - a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1 .) időpontjáig a harmadik
életévüket betöltő - gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma
intézményi szinten eléri legalább a Közokt . tv. 3 . számú melléklete I . Létszámhatárok cím alatti
csoport átlaglétszámnak

- a 2005/2006 . nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át,

- a 2005/2006 . nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (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 II . 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 kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma -
nevelési évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) 43 . §-ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át .

20. Iskolai oktatás

a) Iskolai oktatás az 1-4 . évfolyamokon



aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[202400]204 000 forint/tanuló

ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló

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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól
függetlenül -, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek . tv. 43. §-ának (4)
bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át.

b) Iskolai oktatás az 5-8 . évfolyamokon

ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[212 300]212000 forint/tanuló

bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006 . tanévtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE:10 000 forint/tanuló

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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól
függetlenül -, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek . tv. 43 . § -ának (4)
bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át .

c) Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[2590001262 000 forint/tanuló

d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[205 000]210000 forint/tanuló

21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

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

aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

[462 200]464 000 forint/gyermek, tanuló

ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006 . nevelési évtől, tanévtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE:

	

10 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a
költségvetési év utolsó négy hónapjára) 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 II. rész 3 .



pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt . tv . 3. számú
mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak

- 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 65 %-át,

- a második és harmadik nevelési évben, illetve a 2-4 . és 6-8 . évfolyamokon együttesen,
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8 . évfolyamon az 50 %-át .

[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 Kőzokt . tv . 3 . számú melléklete
II. rész 3. pontja szerint számított - átlaglétszáma -, nevelési évektől, évfolyamoktól
függetlenül eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot.]

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 kiegészítő normatív hozzájárulás - nevelési évektől,
évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek a[z] csoportoknak, osztályoknak az átlaglétszáma eléri
a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át.

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

	

[462 0001464 000 forint/gyermek, tanuló

d) Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[320 0001325 000 forint/gyermek

22. Alapfokú művészetoktatás

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

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[43600]59000 forint/tanuló

23. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[200 000]220 000 forint/tanuló

ac) A hozzájárulás [két és félszeresét] háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat azok
után a tanulók után, 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 a nevelést, oktatást .

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

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[500000]520 000 forint/gyermek, tanuló



24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz

a) Általános iskolai napközi foglalkozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[22 500123 000 forint/tanuló

d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[300] 1000 forint/tanuló

25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok
feladatellátásához

a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása

ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[9 800] 15 000 forint/gyermek, tanuló

b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[36000]45000 forint/gyermek, tanuló

26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[140 000] 130 000 forint/tanuló

31. Hozzájárulás tőmegközlekedési feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG:	500 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat -a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú városok
kivételével-a közlekedéssel kapcsolatos feladataihoz lakosságszám szerint illeti meg.

Kiegészítő szabályok:

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

a) A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. tv. 118 . §-ának (10) bekezdésében előírt, - és

az e törvény [59.] 60. §-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.] 60. §-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 . és a 30 . pontját kivéve -,
továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába
bejelentkezett és nyilvántartásba vették .



3 . A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatáshoz e melléklet 19-25 . , a 26. és a 30 . pont szerinti
hozzájárulások[, és a 26. pont szerinti gyermek és ifjúságvédelmi feladatokhoz] igényelhetők az egyes
jogcímekben meghatározott feltételek megléte esetén .

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 szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 . (XII. 18.) Korm. rendelet
szerinti működési engedéllyel rendelkeznek a következők szerint :

- a 11 . ab), 11 . ac), a 11 . b[a]b)-11 . b[d]c) [, 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)] pont[ok]ban szereplő hozzájárulások] akkor igényelhető[k], ha a fenntartó a
szolgáltatást a Szoc.tv. 57. $ (4) bekezdése alapfán alapszolgáltatási központként működteti, vagy
ha gondozási központ keretében már 2004-ben is működtette, és a megfelelő jogcímű normatív
hozzájárulásra jogosult volt,

- a 11. ad), 11 . ba, 11 . bd), 11 . be), 11 . bf), 11 bg), a 13.-17. b) pontokban szereplő hozzájárulások
igényléséhez a működési engedéllyel 2004 . december 31-én rendelkeznie kell a fenntartónak,
illetve 2005. év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését
követő hó 1 jétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra ."

[8. A 11. ad), 11. ba)-11. be), 12 . a)-d) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik . Töredékévi működtetés esetén a
hozzájárulás a működés megkezdését kővető hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó
napjáig jár.]

8. A 11 . ad 1cbc ontban szere lő hozzáárulások tel es össze e abban az esetben 'á ha1 -11 . ba
- a szolgáltatás a tárgyév egészében működik és
- a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelező éves munkaóraszámot .

Töredékévi működtetés esetén a töredékév időtartama és az időarányos kötelező munkaóraszám együttes
figyelembevételével jár a hozzájárulás, amit az elszámoláskor kell figyelembe venni .

A 11 . b és a 12. ontban szere lő hozzáárulások tel es össze e abban az esetben 'ár ha a szol áltatás a
tárgyév egészében működik, egyébként a támogatás időarányosan illeti meg a fenntartót .

Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-létől, illetve
megszűnése hónapfának utolsó napjáig jár .

9. A 11 . ab) -l1 . ad), 11 . ae) t 11 . ba)-1l . bd), 17. b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív
hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a Szoctv . 120-122. §-a, illetve a
Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerződés alapján biztosítja .

10. A 11 . ab)-17 . a-b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a
fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8 ., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás
keretében biztosítja . Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén



- a jogosu tságot 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, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi társulás
keretében történő működtetése esetén a 11 . ba), a 11 . bb), a 11 . bd) pont alatti hozzájárulás akkor vehető
igénybe, ha a társult települések együttes lakosságszáma eléri a 10 000-et .

Utcai szociális munka intézményi társulás keretében történő működtetése esetén a 11 . bc) pont alatti
hozzájárulás akkor vehető [j]igénybe, ha a társult települések lakosságszáma eléri az 50 000-et.

Társulás esetén a hozzájárulás igénybevételére az intézményt fenntartó gesztor települési önkormányzat
jogosult .

A családsegítő és Qyermekióléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történő működtetése esetén a
11 . ae) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma eléri az
5 000-et. A hozzájárulás igénybevételére a társulásban részt vevő önkormányzatok saját lakosságszámuk
alapfán jogosultak."

13A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) pontja következő módosításátjavasoljuk.

„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:

	

[234 233,4 239 693,4]233281,0 millió forint

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

millió forint

A 3 . számú melléklet 11 . jogcímének forrása [0,28 28,09119 .,40 1/o-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11. jogcím

	

[78,9 7 808,1]5 320 1

= 3. számú melléklet 1 . jogcím [10 838,7] 10 862 0
2. jogcím 12 798,9[ 11605,6]
3. jogcím [4 500,014 627 2
4. jogcím [1150,911 164 3
5 . jogcím [11291,3] 11 323 2
6. jogcím 2551,6
7. jogcím [6103,3]6 565 7
8. jogcím [5 736,916 074 3
9. jogcím [60 748,9160 744 1
10. jogcím 14236,9
27. jogcím 12523,3
28 . jogcím 6253,5
29. jogcím 2235,2

= 8. számú melléklet III. jogcím [30 968,6130 998 6
IV. jogcím (162,9] 197 4



- A 3. számú melléklet 12-18 . jogcímének forrása [70,00] 60,00%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó :

II. Megyei önkormányzatok személyijövedelemadó-részesedése

Előirányzat :

	

[19 206,1] 19 206,0 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :

•

	

egységesen 538 millió forint,
b) a megye 2004 . január 1 jei lakosságszáma után

	

150 forint/fő,
•

	

a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után [33 300133 841 forint/ellátott.

III. A települési önkormányzatokjövedelemdifferenciálódásának mérséklése

Előirányzat:

	

[96 700,8]96 732,2 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 .)
A 2005. évben a 2003 . évi tényleges jövedelemkülönbség mérsékléshez képest bekövetkező

pozícióromlás nem haladhatja meg a 4 aZg) pont szerinti - az önkormányzat típusának megfelelő -
értékhatár és a 2004. január 1-jei lakosságszámmal számított összeg 7%-át, de nem lehet kevesebb a
kiegészítés csökkenés vagy beszámítás növekedés összegének 65%-ánál .
Az önkormányzat közigazgatási státusát a 2004 . augusztus 1 jei állapotnak megfelelően kell alapul

venni .

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

• község 500 főig 26 220
b) község 501-2000 főig 27 850
• község 2000 fő felett 29 600
• város 10 000 főig 30 558
• város 10 000 fő felett 36 300

j) megyei jogú város 38 800
•

	

főváros (kerületekkel együtt) 38 900

millió forint
= 3 . számú melléklet 12. jogcím [856,4]722 8

13. jogcím [13 720,7] 11 773 0
14. jogcím [17 664,0]15 108 8
15. jogcím [1320,811205 4
16 . jogcím [12 400,1] 10 742 8
17 . jogcím [5 808,914 999 4
18 . jogcím [282,7]252,5



Az a)-[e)]Q 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 . 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 . Községí önkormányzatoknál a levonandó összeg
felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 25 . a) és b) jogcím
szerint, valamint a 25 . aa) jogcím[hez kapcsolódó] mutatószáma alapján a [járó 19 . a), 120 . [aa),
]ba)[, 21. aa), 24. a)-c), 26 . ab), ac)] jogcím szerinti fajlagos összeggel és a 25 . ab) jogcím[hez
kapcsolódó] mutatószáma alapján a [járó] 20 . c)[, d), 21 . b) ]jogcím szerinti failagos összeggel
számolt normatív hozzájárulások .

14. A törvényjavaslat 5. számú melléklete következő módosítást és kiegészítésétjavaso juk:

„ 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat :

	

5 500,0 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 vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak .
A[z] támogatásigénylésénekéselbírálásának [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 [15111-éig rendeletet ad ki .

10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat :

	

[25 300,0]219413 millió forint

Az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is .

12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

A támogatás [részletes ]feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét a Kormány e törvény 65 . §-ának
(4) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza .

23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Előirányzat :

	

14 840,0 millió forint



A támogatás az önkormányzatok között a 2004 . évben ténylegesen teljesített férőhely-kilométer
arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve
településkategóriák [eltérő súlyozott 2004. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is .

A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselőtestületi határozattal alátámasztva -
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához[működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz)] 2005-ben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá . A
központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást nem haladhatja meg .

24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása

Előirányzat :

	

10 000,0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak
kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás), az e célra fordított
forrásaikkal [arányosan]megegyező mértékű támogatást igényelhetnek . 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 önkormányzatai burkolatfelúiításra fordított forrásaik 140%-át
igényelhetik támogatásként .

A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi 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 [alap burkolatterülete 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 fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 4 100,0 millió forint
illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából .

A 2006. évre a régiónkénti 2005 . évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség .

A támogatás [részletes ]feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás
szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 65 . §-ának (4)
bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.

26. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Előirányzat: 1278,0 millió forint

Támogatás illeti meg_ a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a
2005 . évi középszintű és (a 13 . évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett érettségi
vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához . A hozzájárulás kizárólag a Közokt . tv. 114. ~-
ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe .

A támo atás mértékének i én lésének fol ósításának és elszámolásának részletes szabál airól az
oktatási miniszter 2005 . március 15-éig rendeletet ad ki ."
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15. A törvényjavaslat 6. számú melléklete 1. pontja egyes részeinek az alábbi módosításátjavasoljuk:

„ 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

Előirányzat : [11700] 12 000 millió forint

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] helyi önkormányzatok,
amelyek(nek) :

1 .1 .3 . azon 500 fő feletti lakosságszámú [települési] helyj 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] helyi 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 .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,

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 az 1 . és 5 . évfolyamon, a
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7 . évfolyamon a 65 %-a, és a második
és/vagy harmadik nevelési évre, a2-4.,5-8. évfolyamokon, a hat évfolyamos
gimnázium 8. évfolyamán az 50%-a összesített létszámának az egy csoportra,
illetve osztályra számított átlagát .

1 .2.1 Támogatásra jogosult a [települési] helyj 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 megyei 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 teljesítése 1 %-árak, valamint

a 2004. december 31-én nyilvántartott, végrehajtható-a megyei fogú
városok nélküli-illetékhátralék-állomány 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] hely 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 .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 .4.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel eredeti
előirányzatának összegénél .

1 .5. A [települési] hely 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] helyi 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.) 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint
visszafizeti az Áht. 648 . §-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] hel 1 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 .3 . és 1 .4.10.1 pont alatti lakosságszám a 2004 . január 1-jei
állapottal megegyező ."

16. A törvényjavaslat 6. számú melléklete 3. pontja első bekezdésének az alábbi módosításátjavasoljuk:

„ 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 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 tájékoztatja ."

17. A törvényjavaslat 7. számú melléklete következő módosításátjavasoljuk:

„A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [11063,0] 11 232 7 millió forint .

18. Á törvényjavaslat 8. sz. melléklete következő módosítását javasoljuk:

„II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA

2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

	

15 120,0 millió forint

A támogatás éves összege településenként 1000 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 [ . . . 17,2 1) x [ . . . 140745

	

(forint)

ahol

T

	

= a települési önkormányzatnak közcélú foglalkozta tásra 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,



[ . . .]7,17,21 =a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak
létszámához viszonyított arányszáma, a 2004. március, június és szeptember havi országos
adatok alapján,

[ . . .]40 745 =a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás .

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[22300]23 000 forint/foglalkoztatott

III HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT:

	

[30 968,6130 998 6 millió forint

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

1. A hivatásos ónkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

c) Illetmény-kiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[73000]88790 forint/fő

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

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[35 000134893 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."

V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT:

	

100,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[34000145228 forint/költségvetési szerv"

19. A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve

csökkentésétjavasoljuk:



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Fele-
zet
mszá

Cím
szám

Alcím
szám

cím-
csop .
szám

Jogcím
szám

Előu.

zám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
AléVm Jogcím-

csop .
név

Jogcím
név

Előír.
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA

TÁS

IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok [28 943,3) -6845,3 22 098 0

12 [Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei)
Alapszolgáltatási központ

[367,1) +114,7 488 8

13 Gyermekvédelmi szakellátás [5 880,3) +1968,3 7848-6

14 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás [7 570,31 +2502,2 10072,5

15 Hajléktalanok átmeneti intézményei [566,1) +237,5 808 6

16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása

15314,31 +1847,6 7 1619

17 Gyermekek napközbeni ellátása [2 489,61 +843,3 3332,9

18 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai [121,1] +47,2 168 3

19 Óvodai nevelés [61 004,0) +144,5 61 148,5

20 Iskolai oktatás [296 504,21 -5254,9 291 249 3

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás [30 168,81 +1403,9 31 572 7

22 Alapfokú müvészetoktatás [11 268,4) +1002,7 12271,1

23 Kollégiumok közoktatási feladatai [14 900,51 +698,2 15 5987

24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz [19 803,3) +609,5 20 412 8

25 Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

[18 111,01 +1058,2 19 1692

26 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,
szolgáltatások

[43 252,3) -2488,9 40 763 4

30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzáiárulások +4272,6 4272,6

31 Települési közlekedési feladatok +3358,5 3 358 5

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

[25 300,01 -3358,7 21941,3

26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása +1278,0 12780



Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előrányzat-módosítás tüntethetőfel (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 összefitggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összelltggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .	

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatások

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

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

2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
támogatása

[300,0] -30,0 270 0

3 A müködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása [1500,01 -300,0 21 00 .0

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

I Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

[1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés
támogatása

2780,01 -2780,0

1211_ A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2000,0

[3]2_ Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok [8 021,0] -476,6 7544,4

14 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1184,41 -1 184,4

[5 Minőségfejlesztési feladatok 387,3] -387,3

(6]3_ Pedagógiai szakszolgálat 12790,01 +3054,6 5 844,6

[7 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1704,3] -1704,3

2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (673,6] +68,9 742 .5.



Indokolás

1 ., 3. ponthoz : a módosítás a jogcímrendszerben történő változásokkal teremti meg az összhangot .

2. ponthoz: a módosítás szövegpontosító jellegű .

5 . ponthoz : egyes előirányzatok felülről, részbeni nyitottságáról rendelkezik .

6 . ponthoz : felhatalmazást ad a Kormánynak a gázáremelés lakossági ellentételezéséről szóló
rendelet megalkotására .

7. ponthoz: pontosítja az önkormányzati körben az államháztartási tartalékképzés szabályát .

8-11 . pontokhoz: az Áht. módosítása a 13 . havi illetmény fizetéséhez kapcsolódó utalási rendet
pontosítja, a 2004. év december 1-jén hatályba lépő 2004 . évi CVII. törvény alapján létrejövő
többcélú kistérségi társulások gazdálkodási mozgásterét pontosítja .

12., 13., 18. ponthoz: a mutatószám felmérések alapján véglegeződnek a normatívák fajlagos
összegei és előirányzatai, a kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga, a
pedagógiai szakmai szolgáltatás, a minőségfejlesztési valamint a diáksporttal kapcsolatos feladatok
támogatása átkerül a kötetlen normatívákhoz, a szociális normatívák jogcímrendszere igazodik a
szociális törvény módosításhoz, meghatározásra kerülnek a jövedelemkülönbség mérséklési határok
és bevezetésre kerül a pozícióromlás korlátozása .

14. ponthoz: a szilárd burkolat felújításához kapcsolódó támogatásnál 2006-ra 50% mértékű
kötelezettség vállalható, az elmaradott településeknél kisebb sajáterő szükséges, a tömegközlekedési
támogatásnál nem csak a működési, hanem a fejlesztési célú átadások is saját forrásnak minősülnek,
továbbá a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás felhasználható lesz a Prémium
Évek Programjából adódó kifizetésekre is .

4., 15 ., 16 . ponthoz : a módosítás 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 pontosítja a kapacitás-kihasználtsági feltétel számítását, továbbá itt is érvényesíti a
közoktatási méretgazdaságossági követelményeket .

17. ponthoz : előirányzat pontosítás .

19. ponthoz: a módosításokkal összhangban átvezetésre kerülnek az 1 . számú mellékletben az érintett
előirányzatok változásai .

Budapest, 2004 . december 8.
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