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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T117700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében)
foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének módosítását javasolom az alábbiak szerint:

„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 18 ., 23., 24 . pontja, a 6. számú melléklet l .pontja, a 7. számú
melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész l ., 3 . és 4. pontja, 11. rész 3 . pontja, továbbá a III., IV . és V .
része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht . 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó
finanszírozás keretében történik."

2) A törvényjavaslat 68. § (3) bekezdésének módosítását javasolom az alábbiak szerint :

„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5 . cím, 3 . alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-
csoport támogatási előirányzatából legalább [5000,0]3000,0 millió forintot a hátrányos térségekben új induló
munkahelyteremtő, önkormányzati és turisztikai fejlesztések támogatására kell fordítani . Ebből turisztikai
célokra [500]300,0 millió forint használható fel, melynek legfeljebb 33 %-a fordítható rendezvények
támogatására ."

3) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet 11 . d) pontja utolsó bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„Elszámoláskor a[z étkeztetésben] házi sezítségnvúitásban részesülők nyilvántartása alapján naponta
összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . [Egy ellátott
naponta csak egyszeresen vehető figyelembe .]"

4) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet 11 j) pontjának a következő módosítását javasolom :

„j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[191000] 197 000 forint/fő"

S) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet 11. k) pontjának a következő módosítását javasolom :

Bizottsági módosító javaslat!



„k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[418 000] 465 100 forint/fő"

6) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet 12. a) pontjának és aa) alpontjának a következő módosítását javasolom :

„12.a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
[FAJLAGOS ÖSSZEG : 805 300 forint/fő]

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

900 000 forint/fő

A hozzájárulás amevei/fővárosi önkormányzat, me-yei iolzú város önkormányzata által fenntartott,
különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott, [a] gyámhatósági határozattal
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető
igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján
a Gyvt . 53 . §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális
ellátásban részesülnek ."

7) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet 12.ab) pontjának a következő módosítását javasolom:

„ab) Demens betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:	815 000forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és
szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos
személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10
férőhellyel - ide értve a Szocty. 112. §-a(8)bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is -
tartják fenn, vagy a Szocty . 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek . A
hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok is, akik a Szocty .-ben szabályozott módon
demens betegek ellátását biztosítják, és a demencia kórkép [legalább középsúlyos fokozatát a
Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják .

[Az e pont szerinti normatív hozzájárulás igényjogosultságának további feltétele, hogy az
önkormányzat az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól (a
továbbiakban: ICSSZEM), illetve a jogelőd minisztériumtói2003 ., 2004., 2005. években demens
betegek ellátási feltételeinek javítására kiírt pályázaton támogatást nyert, és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 . (XII. 16.)
Korra. rendelet szerinti működési engedéllyel 2005. szeptember 30-án rendelkezik. ] A
hozzájárulás [intézményenként legfeljebb 30 ellátottra] az idősek otthonában ellátott demens
betegek létszáma után vehető igénybe .

Az idősek otthonában elhelyezett és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betejzek után is az
e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha a demencia kórkép súlyos fokozatát a Pszichiátriai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják"

8) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet 12.b-c) pontjának a következő módosítását javasolom :

„b) Átlagos ápolást, gondozást, [ápolást] igénylő ellátás

[FAJLAGOS ÖSSZEG : 710 000 forint/fő]

ba) Otthont nyújtó[, utógondozó gyermekvédelmi szakellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:	785 500forint/fő]
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[A hozzájárulás a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzatot, megyei
jogú város önkormányzatát illeti meg a Gyvt. 53. §-a, 53/A. §-a szerinti gyermekvédelmi
szakellátásban részesülő, gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve
ideiglenes hatállyal, valamint a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülőnél
elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek után .

E jogcím járul hozzá a családok átmeneti otthonából kikerülők otthontalanságának
megszüntetéséhez nyújtandó támogatáshoz .]

A hozzájárulást a <zvermekvédelmí szakellátást nyújtó medvei/fővárosi önkormányzat, megyei Jogú
város önkormányzata veheti igénybe azok után a - vámhatósági határozattal átmeneti vajzy tartós
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 0-17 éves gyermekek után, akik az általa
fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben va£v nevelőszülőnél
kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükséaletűnek .

bb)Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

730 000 forint/fő

Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt .
53/A.§-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után . "

„b[b]c) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
szociális intézményekben

FAJLAGOS ÖSSZEG :	730 000 forint/fő"

„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[447 000] 615 000 forint/fő
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szocty . 1178 . §-a alapján emelt
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen
ellátottak után illeti meg az önkormányzatot . Ha a működési engedélvben nem szerepel az emelt
színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a
bentlakásra megkötött megállapodás alapján e-yszeri hozzájárulás vagy téritésidíi pótlék mezfizetésére
kötelezett .
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik.

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

9) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet 13) pontjának a következő módosítását javasolom :

„13 . Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[518100] 548 000 forint/fő"

10) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet 14.a) pontja negyedik bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt. tv .) 30. §-ának (1)
bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt . tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján
fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a
[21. b) és c)]17.b) és c) pont szerinti hozzájárulást ."
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11) A 3. számú melléklet 16. c) pontja utolsó bekezdésének az alábbi kiegészítését javasolom :

/16. Iskolai oktatás

c) Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamon/

„Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe . E hozzájárulás mellett
a 16 . d)-e) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9-12 ., továbbá a Közokt. tv. 28 . §-ának (4)
bekezdésében, illetve 29 . §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13 ., valamint a szakiskola
9-10. évfolyamára járó tanulók után nem ez a hozzájárulás, hanem a 17. a) pont alatti igényelhető, az ott
meghatározott feltételek szerint ."

12) A 3. számú melléklet 17 a) pontja utolsó bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/

„E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül a 16 . e), 18 ., a 19 ., a 20. a) és c)-
d), valamint a 21-22 . pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott
feltételekkel ."

13) A 3. számú melléklet 18. pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„18. Alapfokú művészetoktatás

a) Zeneművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[80 000]105 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás
keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után[ .]2006. június 30-áig időarányosan, a költségvetési
év első 6 hónapjára .

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[40000]59000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, létszáma után[ .]
2006. június 30-áig időarányosan, a költségvetési év első 6 hónapjára. Ez a hozzájárulás jár a
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is .

2006. július 1-jétől az 5, számú melléklet 24 . pontja szerint vehető igénybe támogatás .

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen
vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló
több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul .

A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget
választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti [hat]négy foglalkozást biztosítanak . A több
tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze ."

14) A 3. számú melléklet 19. pontjának az alábbi módosítását és új alponttal való kiegészítését javasolom :

„19. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás



FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[292000]308 000 forint/fő

[aa)] A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali
oktatásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú
intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain - szükség
szerint hétvégén is - folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét,
ellátását .

Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben - a
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított - kollégiumi, externátusi nevelésben,
ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt . tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban
részt vevő tanuló után .

Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére
férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani, további feltétel, hogy a lakhatási
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja . Nem igényelhető a
hozzájárulás a - Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 . évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában
meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után .

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

b) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi
tanulók nevelése, ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

730 000 forint/fő

[ab} ]A hozzájárulást [két és félszeresét veheti igénybe] a helyi önkormányzat azok után a kollégiumban
elhelyezett tanulók utánveheti igénybe, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás
alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg
a nevelést, ellátást .

[b)]c) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában részt vevő
kollégiumi tanulók nevelése, ellátása

FAJLAGOS ÖSS7FG:

	

987 000 forint/fő

A hozzájárulást a helyi önkormányzat azok után a tanulók után veheti igénybe, 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.

[c)]d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[584000]645000 forint/fő

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

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

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



Az a)- [c]d) pont alatti kollégiumi ellátásokhoz kapcsolódóan nem igényelhetők a 20. pont alatti
hozzájárulások ."

15) A 3. számú melléklet 20. c)-d) pontjának az alábbi módosítását javasolom :

/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[41000] 45 000 forint/fő"

„d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [61500] 71500 forint/fő"

16) A 3. számú melléklet 21 . pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„21 . Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

15 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti az óvodát, iskolát fenntartó

települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről az
óvodába, iskolába - nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő - bejáró gyermek, tanuló után,

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

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

Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az
intézmény székhelyével,illetve telephelyével . Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akita fenntartó önkormányzat lakott külterületről
szervezett formában szállít az intézménybe .

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

b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[30000]45000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti
önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8 . évfolyamos
oktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszáma után . Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási
intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös
üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása .

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

c) [A 3000 fő lakosságszám alatti k]Kistelepülések támogatása

ca)Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[25 000]35000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti az 1500[3 000] fő és az alatti lakosságszámú[ alatti], óvodát, 1-4 .
évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat., az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat -
hautóbbi intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti - a 15-16 .
a) pont alatti, valamint a 17 . a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4 . évfolyamos oktatásban részt



vevő tanulók létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a
megyei fejlesztési tervben foglaltakkal .

cb) Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :	25 000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti az 1501-3 000 fő lakosságszámú, óvodát, 1-4 . évfolyamos iskolát
fenntartó önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat-ha utóbbi
intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő közötti - a 15-16. a) pont
alatti, valamint a 17 . a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4 . évfolyamos oktatásban részt vevő
tanulók létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal ."

17) A 3. számú melléklet 22. b) pontjának az alábbi módosítását javasolom :

/22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/

„b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt . tv. 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a
tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII. törvény (a továbbiakban : Tpr.) 8 . §-ának (4) bekezdése
alapján - az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10 . évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon - a
nappali rendszerű oktatásban részt vevő iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2006/2007 . tanévi
nyitó (október 1 jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszám alapján .

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető .

A hozzájárulás sal való elszámolás a 2006/2007 . tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási
statisztikai létszám alapión történik, a felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10 . o)
pontjában foglaltakat is .
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101 . §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig
történik."

18) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályai 5 . pontjának a kővetkező módosítását javasolom :

„5. A 11 . b)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok , többcélú kistérségi
társulások 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 2006. január 1-jén rendelkeznek . Kivételt képeznek ez alól a demens betegek
ellátását biztosító intézmény-fenntartók, amelyek akkor jogosultak a normatív hozzájárulásra, ha a demens
ellátásra vonatkozó működési engedély iránti kérelmüket 2006, január 31-éig benyúitják és azt 2006 . év
folyamán megkapják .

	

F

[A személyes gondoskodást nyüjtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,
szolgáltatás helyi önkormányzati fenntartója 2007 . évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi
férőhelyszámra tekintettel jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre

- 2006. szeptember 30-án működési engedéllyel rendelkezik, és
- igényét 2006. szeptember 30-óig bejelenti az önkormányzat székhelye szerinti illetékes Magyar

Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló
feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel 2007 . évi várható
időtartamának feltüntetése mellett .]"

19) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet Kiegészítő szabályai 6. pontjának a kővetkező módosítását javasolom :



„6. A 11 . b)-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a [fenntartó]
székhely önkormányzat abban az esetben [is], ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV . törvény (a továbbiakban: Ttv .) 8 ., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi
társulás keretében biztosítja . Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén

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

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

20) A törvényjavaslat 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályai 8 . pontjának a következő módosítását javasolom :

„8 . A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 12 . ba)
jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai :

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett beutalt
gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12 . aa) [, illetve a 12. ba)] pont szerinti jogosultság alapján
járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt - időarányosan - átadja a gyermeket ellátó
intézményt fenntartó önkormányzat számára .

- Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó
e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 19 . c) pont kivételével történő igénybevételére is, az
ott meghatározott feltételek szerint .A 19. c) jogcím szerinti intézményben elhelyezett gyermek után a
12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe .

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

A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-
végrehajtási intézetben, stb .) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében
ellátottak után .

- Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó
önkormányzat az intézményen bejül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz
kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő
támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel .

- Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét annak alapján
kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van ."

21) A törvényjavaslat 3 . sz. melléklet Kiegészítő szabályai 9. pontjának a következő módosítását javasolom :

„9. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a hajléktalanok nappali
intézményét - a Szocty . 92/K . §-ának ( . . .) bekezdése alapján az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja
meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100 %-át."

22) A 3. számú melléklet Kiegészítő szabályai 10. pontján belüli következő betűjelzésű alpontok módosítását
javasolom:

/Kiegészítő szabályok:

10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések :/

„j) A 20. ba) pont második [és harmadik] gondolatjelében meghatározott jogcímeken a foglalkozásokon
részt vevő tanulók 2006 . évi költségvetési évre - tanévenként - becsült átlaglétszáma alapján tervezhető,
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illetve igényelhető a hozzájárulás . Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként
összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti hat óránál kevesebb foglalkoztatást
szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár . Abban az esetben,
ha a heti hat órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a
jogcímen többszörös hozzájárulás ."

„n) A 22. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az
étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt . 148 . §-ának (5) bekezdésében meghatározott normatív térítésidíj-
kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 200[5]6. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma
alapján tervezhető, illetve igényelhető . A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai,
kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy
többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet . Az
igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a
déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás
dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat
(határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185
nappal . A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős
programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban
nem vehető figyelembe .

o) A 22. b) pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás [igénylésénél a nappali rendszerű oktatásban
résztvevőkkel azonosan a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő magántanulókat és a
magasabb családi pótlékra jogosultakat, valamint a kiegészítő kisebbségi oktatásban részt vevő
tanulókat figyelembe kell venni . Az ]elszámolásához a Tpr. előírásai alapján kell dokumentálni a
normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat ."

23) A törvényjavaslat 4, számú melléklete következő módosításátjavasolom:

Előirányzat :

	

[483 105,01473 653 8 millió forint

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

Előirányzat :

	

[120 776,0] 118 413,5 millió forint

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

L E törvény 3 . és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-
hányad

Előirányzat :

	

[240 432,8]233 027,6 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet IIII és IV.
jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
=3 . számú melléklet 1 . jogcím 19097,4

2. jogcím [10 253,2110 299 2
3 . jogcím 4591,2
4. jogcím 3041,9
5 . jogcím 1 164,3
6. jogcím 197,4
7. jogcím 6074,3
8. jogcím 6782,8
10. jogcím 14236,9
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- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3. számú melléklet

	

9. jogcím

	

44849,3

- A 3. számú melléklet 11 . jogcímének forrása [82,4]8]',56%-ban átengedett személyi
jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11. jogcím

	

24 1'16,1

A 3, számú melléklet L2[-l4]. jogcímének forrása [85,0]68,29%-ban átengedett személyi
jövedelemadó:

millió forint
= 3. számú melléklet 12. jogcím [48 288,3]40 837 1

[13. jogcím 1576,6
14. jogcím

	

6605,41

- A 3. számú melléklet 13 . jogcímének forrása 80,36%-ban átengedett személyi iövedelemadó :
millió forint

= 3 . számú melléklet	13. jogcím

	

1 576 6

- A 3. számú melléklet 14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3 . számú melléklet	14. jogcím

	

6 605 4

III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Előirányzat :

	

[99 519,2]99 835,7 millió forint
ff

24) Az 5. számú melléklet 7. pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához
Előirányzat :

	

[400,0] 1 100,0 millió forint"

25) Az 5. számú melléklet 24. pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„24. Alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat :

	

[1000,0]4 538 3 millió forint

[Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott művészeti iskolák kiemelkedő szakmai
teljesítményének elismerésére.]
A támogatás 2006.július I-iétől illetimeg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott alapfokú
művészetoktatási intézményekbena zeneművészeti, a képző-és iparművészeti, táncművészeti,szín- és
bábművészeti oktatásban részt vevő tanulók után .

1 0

23. jogcím 11392,7
24. jogcím 5696,4

= 8. számú melléklet 111. jogcím 32368,6
IV. jogcím 100,0



[A támogatás]E hozzáiárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól - az
alapfokú művészetoktatás költségvetési támogatásának szakmai feltételeit szabályozó kormányrendelet
alapulvételével - az oktatási miniszter a szakmai szervezetek bevonásával - a belügyminiszter és a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2006. március [31] 15-éig rendeletet ad ki ."

26) A törvényjavaslat 8. sz. melléklete IL 1. pontjának a következő kiegészítését javasolom :

„1 . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT :

	

[70140,7]140,7169 940 7 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatok által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III . törvény (a továbbiakban : Szocty .) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szocty .
41 . '§-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szocty . 55/A. §-ának (1) b) pontja alapján
adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szocty . 38. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és a Szocty . 38. §-ának (2) bekezdésében
szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szocty . 438. §-ának (1)
bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, a Szocty . 55/A .
§-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény 19. §-a alapján kifizetett
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90 %-ának, valamint a Szocty. 43/A . §-ának (1) bekezdése szerinti emelt
összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának és a „Sikeres
Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 15612005 . (VIII . 5.) Korm. rendelet alapján
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére szolgál . Az előirányzat igénybevétele az
önkormányzatok által havonta kifizetett összegek 90 %-a alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális
segélye és az időskorúak járadéka, a bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában
részesülő személyek, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100 %-a
alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szocty . 43/A . §-ának (5) bekezdésében
meghatározott szakértői díj vehető igénybe .

Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990 . (XI. 21 .) Korm. rendelet alapján a
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-ára ."

Az előirányzatból a 93/2005 (V . 21 .) Korm. rendelet alapión, az 1050/2005 . (V. 21 .) Korm. határozatban
megielölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett - és a magánszemélyek
számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott - hitel kamatterhének 100%-át
visszaigényelhetik ."

27,~A törvényjavaslat 8 . sz. melléklete 11. 3. pontja első bekezdése első mondatának a következő kiegészítését
javasolom:

„3 . Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

FAJLAGOS ŐSSZEG:

	

9 400 forint/fő

A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a szociális
továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez[ .] , amelyek szociális ellátást nyújtó intézményt tartanak fenn ."

28) A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve
csökkentésétjavasolom:

1 1



javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Normatív hozzájárulások
R

11 Szociahs es gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [5 152,6] +299,5 5452,1

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés [8 521,5] +10444,7 18966,2

13 Hajléktalanok átmeneti intézményei [278,2] +107,0 385 2

Alapfokú művészetoktatás [9151,2] -2936,0 6215,2

19 Kollégiumok közoktatási feladatai [20 591,71 +1202,2 21793,9

20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz [17 022,0] +806,4 17 828 4

Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához

[12 183,31 +2489,1 146724

2 Központosított előirányzatok

7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához [400,0] +700,0 1 1000

24 Alapfokú művészetoktatás támogatása [1000,0] +3538,3 4538,3

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítést [70 140,7] I I -200,0 69940,7

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak [8 870,0] +2000,0 10870,0
támogatása

10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának [10 000,0] -1000,0 9000,0
támogatása



Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió otintban, e tizedessel
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VII TERÜLETFEJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

2 Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] -2000,0 8400C

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 875,0 875,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] -2 000 0 75250

X MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka [50 630,0) -62000 444300

XXVI FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM a

Alapok támogatása

1 Munkaerőpiaca Alap +200,0 +2000

LX111 MUNKAERŐPIACI ALAP

35 Járulékkedvezmény visszatérítés

1 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés [4 870,0] +200,0 5070,0

38 Költségvetési támoeatás +200,0 200 0

XLII A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÖ BEVÉTELEI

3 Lakosság költségvetési bevételei

1 Személyi jövedelemadó [1085 995,0] +9451,2 1095446,2



Indokolás

1 ., 3-22. és 24-27. pontokhoz : az önkormányzati közszolgáltatások feltételeinek javítása
érdekében nőnek egyes hozzájárulások és támogatások, részben általános tartalékból, részben
belső átcsoportosításból. Néhány normatívánál a hozzájutás feltételeinek pontosítása vált
szükségessé .

2. ponthoz: A módosító javaslat 28 . pontja a Decentralizált területfejlesztési programok
támogatási előirányzatából 2 milliárd forintot csoportosít át a megyei területfejlesztési
tanácsok hatáskörébe, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak
támogatására. Ezzel összefüggésben szükséges a Decentralizált területfejlesztési programok
támogatási előirányzatára vonatkozó rendelkezés módosítása .

23 . ponthoz : Az APEH által a települési önkormányzatokra kimutatott személyi
jövedelemadó 40%-a 9451,2 millió forinttal kevesebb a benyújtott költségvetési
törvényjavaslatban szereplőnél . Ezzel egyidejűleg a központi költségvetés személyi
jövedelemadó bevétele megnő, forrást teremtve az állami hozzájárulások és támogatások
ugyanilyen összegű növekedésének. Az átrendeződés következtében a különböző jogcímű
hozzájárulások és támogatások személyi jövedelemadó forrását is pontosítani kell .

28. ponthoz: a fenti módosításokkal összhangban átvezetésre kerülnek az 1 . számú
mellékletben az egyes előirányzatok állami támogatását érintő változások.

Emellett nő a megyei területfejlesztési tanácsokhoz decentralizált fejlesztési és vis maior
támogatás a terület és régiófejlesztési célelőirányzat terhére .

A foglalkoztatás bővítését és rugalmassá tételét célzó intézkedések eredményeként csökken a
segélyezettek száma, így az intézkedések végrehajtására a Munkaerőpiaca Alapba forrás
csoportosul át .

Az állami támogatás és a személyi jövedelemadó változást összefoglalóan az alábbi táblázat
mutatja be .

Az állami támogatás és az SZJA változása a szociális ellátásban és a közoktatásban
millió forintban

Budapest, 2005 . november 23 .

3

arga Mihály
bizottság elnöke

Ebből :

Jogcímek MA
változása

Állami
támogatás
változása

Előirányzat
változása

SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK
11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai +299,5 +299,5
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés -7451,2 +10444,7 +2993,5
13 . Hajléktalanok átmeneti intézményei +107,0 +107,0

Szociális normatívák összesen -7451,2 +10851,2 +3400,0
OKTATÁSI NORMATÍVÁK

18. Alapfokú művészetoktatás -2936,0 -2936,0

5 . sz . mell. Alapfokú művészetoktatás támogatása

	

(július 1-jétől)
-1000,0
+4538,3

-1000,0
+4538,3

19. Kollégiumok közoktatási feladatai +1202,3 +1202,3
20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz +806,3 +806,3

5 . sz . mell. Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához +700,0 +700,0
21 . Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához +2489,1 +2489,1

Oktatási normatívák összesen +5800,0 +5800,0
Mindösszesen -7451,2 +16651,2 +9200,0
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