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8. számú melléklet a 2002. évi….. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 14 500 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: Kt.) 20-21. §-ában és a 122. § (3) bekezdésében
felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a törvény 22. §-ában
felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben
foglalkoztatottak 2002/2003. tanévi nyitó, és a 2003/2004. tanévi nyitó közoktatási
statisztikai tényleges, illetve becsült, főfoglalkozású létszámra átszámított száma. 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 részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. 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.

2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 14 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Kt. 19. § (3) 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 és gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a törvény 22. §-ában
felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben (a
továbbiakban együtt: pedagógus létszám) foglalkoztatottak után. Az igényjogosultság
részletes feltételeit a Kt. végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet határozza
meg. Az igényjogosultság alapja a 2002. 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 Korm. rendelet 7. §-a alapján 2002. december 31-ei tényleges
pedagógus létszám alapján történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel
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összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell
alátámasztani.

3. Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi
étkeztetéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 32 000 forint/gyermek

A támogatást a helyi önkormányzatok a Kt. 10. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. §
(6) bekezdése alapján először 2003. szeptember 1-jétől igényelhetik a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő családokban élő, óvodai nevelésben részesülő
gyermekek ingyenes étkeztetéséhez, akik számára a fenntartó szervezett intézményi
étkeztetést biztosít.

Az igényjogosultság alapja a jogszabály alapján ingyenes étkeztetésben részesülők 2003.
szeptember 1-jétől december 31-éig figyelembe vehető, becsült, havi átlaglétszáma. Az
elszámolás a tényleges létszám figyelembevételével történik, melynek számításánál az
ingyenes étkezésben résztvevők szeptember 1-je és december 31-e közötti nyitvatartási
naponként összesített létszámát el kell osztani az ugyanezen időszakban az intézményi
nyitvatartási napok számával. Az így kapott eredmény 4/12-e felel meg az elszámolásban
érvényesíthető létszámnak. Az igénybevétel abban az esetben válik jogszerűvé, ha az
ingyenesség biztosításához elszámolt költségek a helyi önkormányzat szintjén elérik � az e
törvény 3. számú mellékletének 24. d) pontja alapján az óvodában, kollégiumban, iskolában
szervezett intézményi étkeztetéshez kapcsolódó normatív hozzájárulásból kiegészítve - a
térítésmentes étkezésben részesülő óvodás gyermekenként legalább a 6 000 Ft/hónap
átlagos fajlagos összeget. Az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek körében a
kedvezményezést - a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. k) pontját is figyelembe
véve - dokumentálni kell a jogszerű elszámoláshoz.

4. Tanulók tankönyvvásárlása

a) Általános támogatás a tanulói tankönyvvásárláshoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 400 forint/tanuló

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Kt. 118. § (5) bekezdéséhez kapcsolódóan az
e törvény 3. számú mellékletének 20. a)-d) és 21. a) pontjában meghatározott, az iskolai
nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a 2003/2004. tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma alapján igényelhetik, az
elszámolás a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján  a költségvetési évben e
jogcímen jogszerűen elszámolt költségek, valamint a 2003/2004. tanévi (tényleges) nyitó
közoktatási statisztikában szereplő, nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámának
figyelembevételével történik.

A hozzájárulás felhasználásánál figyelembe kell venni a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. (II. 18.)
MKM rendelet előírásait.

b) Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 600 forint/tanuló
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A támogatást a helyi önkormányzatok a Kt. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdése és
32. § (9) bekezdése alapján igényelhetik az 1-4. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanulók közül a tartósan beteg, vagy fogyatékos, a három és
többgyermekes családban élő, valamint az egyedülálló szülő eltartásában élő és a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók ingyenes
tankönyvellátásához a 2003/2004. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikában
szereplő létszám alapján. A támogatás egy tanuló után egy rászorultsági jogcímen
igényelhető. A támogatás felhasználása a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet
alapján történik.

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás
alapján, a 2003/2004. tanévi (tényleges) nyitó közoktatási statisztikában szereplő, és a Tpr.
8. § (4) bekezdése, valamint a 32. § (9) bekezdés alapján 100 százalékos
térítésmentességben részesülő tanulói körben a kedvezményezés dokumentumokkal való
alátámasztása mellett történik. Az igénybevétel abban az esetben válik jogszerűvé, ha az
elszámolt költségek a helyi önkormányzat szintjén elérik az e címen rendelkezésre
bocsátott 1 főre jutó támogatás és az a) pont alapján járó, az általános tanulói
tankönyvvásárlásához kapcsolódó 1 főre jutó hozzájárulás együttes fajlagos összegét, és az
érintett létszám figyelembevételével számított átlagköltség legalább 8 000 forint/tanuló.

5. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/tanuló

A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. a)-
d) és 21. a) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban
résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. a) pontja
szerint figyelembe vett adata alapján veheti igénybe � figyelembe véve az iskolai
sporttevékenységről szóló 34/2001. (IX. 14.) OM-ISM együttes rendelet 3. §-ában
foglaltakat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.

6. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

ELŐIRÁNYZAT:                                                  2 000, 0 millió forint

A támogatás 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.

A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és
ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.

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 - a megfelelő
felhasználási arányok szerint - vállalt kötelezettségek és jogszerűen elszámolt költségek
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figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a
támogatás felhasználását dokumentálni kell.

A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás kiutalása és
egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló összegek maximum 2%-a használható
fel.

7. Szakmai fejlesztési feladatok

ELŐIRÁNYZAT: 4 000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben
meglévő informatikai berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és
működtetésével összefüggő beszerzésekre, továbbá taneszközök és felszerelések
beszerzésére igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének 20. a)-d), 21. a), valamint
23. pontjában meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek, és a
22. pont szerinti létszámnak az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. a)
pontja figyelembevételével számított adatához kapcsolódó eredeti előirányzata alapján.

Kiegészítő szabályok

1. Pénzellátási szabályok

a) Az 1., az 5. és 7.  pontban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 24. §-
ának (2) bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik.

b) A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása egy összegben, április 25-éig
történik.

c) A 3. pontban meghatározott támogatás folyósítása szeptember 25-étől kezdődően, 4
egyenlő részletben havonként történik.

d) A 4. a) és b) pontban meghatározott támogatás folyósítása egy összegben, augusztus 25-
éig történik.

e) A 6. pontban meghatározott támogatás folyósítása az e törvény 24. §-ának (2)
bekezdése szerint 4 egyenlő részletben, január 25-éig, április 25-éig, július 25-éig,
illetve október 25-éig történik.

2. Az évközi egy összegű (2., 4. pont szerinti) támogatások, továbbá a 3. pont szerinti
támogatás első folyósítását megelőzően az elszámolás követelményei szerint
jogosulatlanná vált támogatásrészről a helyi önkormányzatnak le kell mondania.

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: 59 005,7 millió forint
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A támogatás a települési önkormányzatok által külön jogszabály alapján a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, a rendszeres szociális segélyben, az időskorúak
járadékában, a normatív alapú ápolási díjban, az adósságcsökkentési támogatásban, az
adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban részesülő
személyek számára, valamint a normatív alapú 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 esetében, 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 a 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: 13 000,0 millió forint

 A támogatást a települési önkormányzat az általa � a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 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 3 500 Ft mindazokra a napokra,
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. A
támogatás összege településenként, éves szinten az önkormányzatokat a pénzbeli és
természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímén 2003. évben megillető
normatív hozzájárulás arányában - a lakosságszám alapján differenciáltan - meghatározott
mérték szerinti összeg, de legalább ����. Ft a következők szerint: 

A települési önkormányzat lakosságszáma
(fő)

A pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátások normatív

hozzájárulásának aránya
(%)

499 vagy kevesebb

500-1999

2000-4999

5000-49999

50000 vagy több

A települési önkormányzat eredeti előirányzatának legfeljebb 118,1%-át használhatja fel az
év első felében. Az I-VI. hónapban igénybe vett támogatás felhasználásáról az
önkormányzat a központi költségvetéssel elszámol, és ennek alapján számára új előirányzat
kerül megállapításra. Az elszámolás és az előirányzat-módósítás rendjét kormányrendelet
határozza meg.
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Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
szerinti havi visszaigénylések alapján történik.

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 300 forint/foglalkoztatott

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a szociális továbbképzés és szakvizsga
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja az Szt. 92/D. §-ának (1) bekezdésében
felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2002. szeptember 1-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 költségvetési évben igénybe vett 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.

III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

ELŐIRÁNYZAT:                                                  27 656,6 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 ÖSSZEG:                3 315 000 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.
BM rendelet) a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb
létszáma című mellékletének "Létszám összesen" rovat adata szerint.

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 többször módosított 28/1996.
BM rendelet, a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb
létszáma című mellékletének táblázata "Létszám összesen" rovat adata szerint.
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c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG:        62 164 forint/fő

A támogatást a fővárosi önkormányzat veheti igénybe az 1/a pontban meghatározotton túl
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (továbbiakban Hszt.) 103. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt.
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 20/1997. (III. 19.) BM
rendelet alapján - a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító
tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez - a 28/1996.
BM rendelet, a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb
létszáma című mellékletének táblázata "Létszám összesen" rovatában - a Fővárosi
Tűzoltó Parancsnokság részére - meghatározott létszám szerint.

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

 a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG:                         3 160 forint/m2

A támogatás a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzatnak a tűzoltó laktanya telekkönyvi nyilvántartásban, illetve
a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással ellátott tűzoltólaktanya
nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett - fűtéssel és világítással ellátott
nettó alapterület - 2002. augusztus 31-ei állapot szerint jár.

 b) A tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához

 FAJLAGOS ÖSSZEG:                                  100 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. Korm. rend.), 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 speciális szerek előző 3 évben (1999-2001)
futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett futásteljesítmény
alapján

c) A különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG:                380 000  forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. Korm. rend., A hivatásos
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és
különleges szer állománya című mellékletében meghatározott különleges szerek -
emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, daru, műszaki mentő, gyorsbeavatkozó, porral
oltó gépjármű, habbal oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű - 2002. augusztus
31-ei száma alapján.
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d) A speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 340 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. Korm. rend. mellékletében nem
specifikált, de rendszeresített és működő speciális szerek - búvárszer, tűzoltóhajó, légző-
bázis, turbó-reaktív oltógépjármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes
gépjármű, konténerszállító gépjármű - 2002. augusztus 31-ei száma szerint.

e) A készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltó-parancsnokság intézményi kiadásaihoz
irodaszer, információhordozó eszközök, kommunikációs és számítástechnikai eszközök,
egyéb kiadások

FAJLAGOS ÖSSZEG:                             30 846 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 hivatásos önkormányzati
tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma - című melléklet "Létszám
összesen" rovatának adata szerint.

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:                           450 000 forint/fő

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

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság feladatainak ellátásához, fenntartáshoz és
működtetéshez 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: 320 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3

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.
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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.


