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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. 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 7. § (1) bekezdésének módosításátjavasolom az alábbiak szerint .

(1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108 . §-ának (1) bekezdésében
szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi
értéke a 20,0 millió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vaizvontáruat, amely esetében az 50,0
millió forintot - meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat .

2. A törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésének módosításátjavasolom az alábbiak szerint .

„(3) A pénzügyminiszter és a belügyminiszter a normatív hozzájárulásokat és - az egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - a normatív állami támogatásokat , valamint a
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása jogcímű központosított
előirányzatot, a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht . 64. §-a (1)
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján,
továbbá az 52. § (1) bekezdése szerinti államháztartási tartalékot önkormányzatonként és
jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki az Áht . 64. §-ának (3) bekezdése szerint ."

3. A törvényjavaslat 17. §-ának következő módosításátjavasolom :

„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 3 ., 6., 8 . és 11 . b)-22 ., pontja és a 4. számú melléklet B) II . c) pontja, valamint a 8 .
számú melléklet I . rész 1 .[,] és 3 .[ és 4.] pontja, 11 . rész 3. pontja, továbbá 111 . és IV . része szerinti
előirányzatok együttes összege."

Bizottsági módosító javaslat!



4. A törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének módosításátjavasolom az alábbiak szerint:

„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7 ., 10., 18., 23 ., 24 . és 27 . pontja, a 6. számú melléklet 1 .
pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet 1 . rész 1 . [,] és 3.[ és 4 .] pontja,11j 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 ."

5. A törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés következő új 4. ponttal való kiegészítését javasolom. Ezzel
egyidejűleg javasolom ajelenlegi 4-40. pontok 5-41. pontra való átszámozását .

/46. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/

„4. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása előirányzatnál (IX.Helyi önkormányzatok
támogatásai feiezet, 2 . cím, 20 . alcím)"

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

6. A törvényjavaslat 3. számú melléklete 1. pontjának az alábbi módosításátjavasolom :

„ 1 . Települési önkormányzatok feladatai

a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

1400 forint/fő,

de településenként legalább 1500 000 forint, azonban ahol
a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként
[legfeljebb 5 000 000]legalább 3 000 000 forínt."

7. A törvényjavaslat 3. számú melléklete 2. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„2. Körzeti igazgatás

ab) Okmányiroda működési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG : 450 forint az egyes okmányirodák 2004 . október 1 je és

2005 . szeptember 30-a közötti egyévi ügyiratszáma után,
de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább
[4 700 0001 6 000 000 forint ."

8 . A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 7. pontjának az alábbi kiegészítésétjavasolom:

„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 600 forint/fő

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003 . (I. 14 .)
Korra . rendelet 2005 . december 1-jén hatályos rendelkezései által meghatározott települések
önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg ."



9. A törvényjavaslat 3. számú melléklete 9. pontjának a következő módosításátjavasolom:

„9. Pénzbeli szociális juttatások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[	] 3 700 -17 800 forint/fő

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

E feladatok különösen : a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a Szocty . 41 . §-ának
(1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, az
adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási
támogatásnak és a Szocty . 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a
Szocty . 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
felszerelési költségeinek, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a 10%-a, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a Szocty . 438. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és
nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szocty. 38. §-ának (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási
támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás, valamint a
gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő
egyedi mérséklése vagy elengedése .

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

A mutatószám kialakításában :

- [. . .] 10 %-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a 2005. március,
június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,

- [. . .]20 %-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának,
- [. . .]40 %-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési önkormányzatok

visszaigénylése alapján nyilvántartott számának, valamint a közcélú foglalkoztatásban
résztvevőknek a 2005 . március, június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított
átlaga,

- 10%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2005 . március, iúnius és
szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
[ . ..]20 %-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők
számának a 2004. évi adóbevallások összesítése alapján számított

lakosságszámon belüli részaránya szerepel ."

10. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„10. Lakáshoz jutás feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[	11150 -2 200 forint/fő,

de legalább [ . . .]200 000 forint/település ."

11. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. ab) pontjának az alábbi módosításátjavasolom:



/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/

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

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

815 000 forint/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. §-[alának (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 Szoctv .-
ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, és a demencia kórkép súlyos
fokozatát a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével
igazolják ."

12. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. b) pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

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

13. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. c) pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

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 engedélyben
nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek
minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy
tér[i]ítésidíj pótlék megfizetésére kötelezett ."

14. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. a) pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

/14. Gyermekek napközbeni ellátása/

„a) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[426 500]460 000 forint/fő"

15. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. b) pontjának az alábbi módosításátjavasolom :

/14. Gyermekek napközbeni ellátása/

„b) Családi napközi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[118 300] 152 000 forint/fő"



16. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. a) pontjának az alábbi módosításátjavasolom :

/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

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

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

464 000 forint/fő

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

A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha
tanulmányi kötelezettségét a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, továbbá, ha a nem
fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003 . (11. 19.) ESzCsM rendelet l . §-ának (1) bekezdésében
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít .

Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt . tv. 27 .
§-ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott - speciális szakiskolába, készségfejlesztő
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is .

A hozzájárulás a 2005/2006 . tanévre (a költségvetési év első nyolc hónapfára) időarányosan
igényelhető .

ab) A hozzájárulás 70 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében rehabilitációs bizottság a képzési
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet (a
továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2005/2006. tanévet, illetve a 2006/2007 . tanévtől visszahelyezett tanuló a 2006/2007 . tanévet a
kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik
meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el a
rehabilitációs bizottság a 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet 13 . §-ának (5)-(7) bekezdése alapján .
A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető .

A hozzáiárulás a feltételek megléte esetén a telies költségvetési évre (12 hónapra) igényelhető .

ac)2006. szeptember 1-iétől időarányosan a hozzáiárulás 130%-átveheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott intézménybe iáró azon gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3 . számú mellékletének II/3. pontig szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai
osztály létszámának számításánál három gyermekként, tanulóként kell számításba venni .

ad) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzáiárulás90%-átveheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott intézménybe iáró azon gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3 . számú mellékletének II/3 . pontig alapión az óvodai csoport, illetve az iskolai
osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve,
hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai
csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik, nevelik és oktatják .



ae) 2006. szeptember1-jétőlidőarányosan a hozzáiárulás80%-átveheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott intézménybe iáró azon gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3 . számú mellékletének 11/3 . pontja alapión az óvodai csoport, illetve az iskolai
osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve,
hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai
csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik, nevelik és oktatiák .

af) 2006. szeptember1-jétőlidőarányosan a hozzáiárulás 100 %-át veheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott- a Közokt. tv. 30/A.~-ónak (1) bekezdésében meghatározott
- feilesztő iskolába járó tanulók után is .

Az a) pont szerinti[E] hozzájárulások 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 ."

17. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pontjának az alábbi kiegészítésétjavasolom :

/18. Alapfokú művészetoktatás/

„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 . Ha a tanuló
a 16. ab) pont szerint az egységes iskola keretében is részesül művészetoktatásban, e pont szerinti
normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána .

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

18. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„19. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[308 000]318000 forint/fő"

19. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pontjának a következő 20. e) ponttal való kiegészítését
javasolom:

/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/

„e Hozzáárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

720 forint/fő

A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatása ellenőrzéshez,
illetve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv . 36. ~-a alapján szervezett, pedagógiai
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3 . számú mellékletének 15 ., 16 . aa), b)-d),és 17 .
a) pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszáma után ."



20. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. c) pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„c) Kistelepülések támogatása

ca) Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[35 000]45 000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti az 1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát, 1-4 . évfolyamos
iskolát fenntartó önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat - ha
utóbbi intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti - a
151-] és a 16 . [a)]aa) 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 1501-3 000 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 1501-3 000 fő közötti - a 151-] és a
16 . [a)]M)_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 ."

21. A törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. a) pontjának az alábbi módosításátjavasolom :

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

„a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[50000]55000 forint/fő

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, kollégiumban
ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő - a 15 .,[-] a 16. aa), a 16 .
b)-d), a 17 ., és 19. jogcímen figyelembe vehető - gyermekek, nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt . 148. §-a (5) bekezdés[e] ének a) és b) pontig
alapján 50 %-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít ."

22. A törvényjavaslat 3. számú melléklete 23. pontjának az alábbi módosításátjavasolom :

„23 . Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[1117] 1 166 forint/fő"

23. A törvényjavaslat 3. számú melléklete 24. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

„24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[93 990 050]98 754 900 forint/megye, főváros,

[374]394 forint/fő"

24. A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályai 3 . pontjának a következő módosítását
javasolom:



/Kiegészítő szabályok :/

„3 . A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szocty . 120-122 . §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti
ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére a [helyi
önkormányzat szolgáltatás, illetve az intézmény fenntartója jogosult ."

25. A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályai 4 . pontjának a következő módosítását
javasolom:

/Kiegészítő szabályok :/

„4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11 . c)-[11 .
d), 11 .] e), 11 . g)_[, 11 . ]h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott
intézményekben a 11 . b), 11 . j), 11 . k), 12-14 . pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes
jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú
kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell teljesítsék ."

26. A törvényjavaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályai S. pontjának a következő módosítását
javasolom :

/Kiegészítő szabályok :/

„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) a demens ellátásra vonatkozó működési engedély iránti kérelmüket 2006. január 31-éig benyújtják
és azt 2006 . év folyamán megkapják[ .] , vagy

b) az EU Strukturális Alapjaiból származó pénzeszköz felhasználásával, vagy címzett támogatásból
valósították meg az intézményfeilesztést, és 2006 . év folyamán működési engedéllyel rendelkeznek .

További fenntartók a területi kiegyenlítő rendszerből iogosultak támogatásra, ha a biztosított szolgáltatás
szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapión - a szolgáltatások
területi lefedettségét figyelembe véve, a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter döntése szerint - a
területi kiegyenlítő rendszerbe befogadásra kerülnek ."

27. A törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. a) és n) pontjának az alábbi
módosításátjavasolom :

/Kiegészítő szabályok :/

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

„a) E jogcímek tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott
közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős
programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz, ezen belül



a szakkönyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez[, a pedagógiai
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez] és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást ."

„n) A 22. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az
étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt . 148 . §-a[ának] (5) bekezdésé[ben] nek a) és b) pontjában
meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2006 . évi becsült
átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető ."

28. A törvényjavaslat 4. számú melléklet B)/I, pontja következő módosításátjavasolom:

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

	

[233 027,6]233 002,8 millió forint

- A 3 . számú melléklet 1-8., 10. és 23-24 . jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet 111. és IV .
jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
=3. számú melléklet 1 . jogcím [19 097,4]20 613,9

2 . jogcím [10 299,2] 10 365,4
3 . jogcím [4 591,2]4 708,8
4 . jogcím [3 041,9]3 031 8
5 . jogcím [1164,311 154 9
6. jogcím [197,4]l99,7
7. jogcím [6 074,3]6 047 5
8 . jogcím [6 782,8]7 363 4
10. jogcím 14236,9
23 . jogcím [11392,7] 11 885,5
24. jogcím [5 696,4]5 9913

= 8 . számú melléklet III . iogcím 33509,1
[= 8. számú melléklet] IV.jogcím [100,0]57,9



- A 3 . számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3. számú melléklet

	

9, jogcím

	

[44 849,3]44 843,6

- A 3 . számú melléklet 11 . jogcímének forrása [81,56161,36%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3. számú melléklet

	

11 . jogcím

	

[24116,1]116,1118 114 1

- A 3 . számú melléklet 12. jogcímének forrása [68,29] 70,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3. számú melléklet

	

12. jogcím

	

[40 837,1]41 590 1

- A 3 . számú melléklet 13. jogcímének forrása [80,36] 80,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 3 . számú melléklet

	

13. jogcím

	

[1576,6]2 013 6

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

= 3 . számú melléklet

	

14. jogcím

	

[6 605,4]7 275 3

[- A 8. számú melléklet 111 . jogcímének forrása 98,79%-ban átengedett személyi jövedelemadó :

- A 8. számú melléklet 111 . jogcímének forrása 97,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :
millió forint

= 8. számú melléklet

	

111. jogcím

	

32 368,6]"

29. A törvényjavaslat 4. számú melléklet B)III. pontja következő módosításátjavasolom:

„11. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Előirányzat :

	

[22 377,0]22 077 7 millió forint

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3 . számú mellékletének 11 . j), k), 12 ., 14 .
számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13 . számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 15, 16. aa), b)-e),
17-19,[-]20.a)-d), 22. a) számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul
venni."

30. A törvényjavaslat 4. számú melléklet B)IIIII pontja következő módosításátjavasolom:

,,Ill . A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Előirányzat :

	

[99 835,7] 100 159,8 millió forint"

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :
a) egységesen [570]593 millió forint,
b) a megye 2005. január 1 jei lakosságszáma után [155]208 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak [42 200]42 236 forint/fő .
után



31 . A törvényjavaslat 4. számú melléklet B)/III/2.1.1. b) pontja következő módosításátjavasolom :

„b) a 2005. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől eltérő
üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal, ennek hiányában
az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével . Az utolsó bevallásban szereplő adóalapot
figyelmen kívül kell hagyni, ha :

- a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből [2004.]2005 . december 31-éig törölték,
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvényben meghatározott mezőgazdasági

őstermelő tevékenységéből származó bevétele 2005 . évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
- az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató

adóalany 2005 . évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységének időtartama
nem érte el a 181 napot,

- az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát [2004.]2005 . december 31-éig - az okmányirodai
nyilvántartás szerint - visszaadta vagy visszavonták,

c) az előtársaságok 2006 . évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal,
d) a 2006-ban kezdő vállalkozások várható adóösszegéből számított adóalappal, kivéve az ugyanazon

évben megszűnő és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,
e) a 2006-ban megszűnő vállalkozások 2006. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő

adóalappal ;"

32. A törvényjavaslat 4. számú melléklet B)IIIF5. pontja következő módosításátjavasolom:

„A levonandó összeg 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 ., 5 ., 7-11 .,
14., 15 ., 16 . aa), b), 17 . aa) és ab)-pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók, 20 . a)-d), 21 ., 22 . a),
23., 24. pont alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a . Községi önkormányzatoknál a
levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 21 . a) és
b) jogcím szerinti, valamint a 16 . aa)b)-d) jogcím mutatószáma alapján a 21 . a) jogcím szerinti fajlagos
összeggel számolt normatív hozzájárulások ."

33. A törvényjavaslat 5. számú melléklete 2. pontja következő módosításátjavasolom:

„ 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat:

	

[4 300,0]4 800 0 millió forint"

34. A törvényjavaslat 5. számú melléklete 7. pontja következő módosításátjavasolom:

„ 7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi [iskolákfenntartásáhozlnevelési,oktatási feladatokhoz

Előirányzat :

	

1 100,0 millió forint

aLlgényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi
kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem
tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani . A támogatást
igényelhetik a csak szlovén nemzetiségi nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is .
b) Igényelhetik azok az 1 100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó
önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani .
c) Igényelhetik továbbá a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató
iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a
kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez .



d) Ugyancsak igényelhetik a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött
kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és
ajánlásairól szóló 2175/2005 . (VIII . 26.) kormányhatározattal kihirdetett kisebbségi vegyes
bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához .

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól az oktatási miniszter - a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter véleményének kikérésével - 2006 . március 31-éig rendeletet ad
ki."

35. A törvényjavaslat 5. számú melléklete 10. pontja következő módosításátjavasolom:

„ 10. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat:

	

3 290,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2005 . szeptember 30. napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez . [Az öregségi nyugdíjkorhatárt két
éven belül elérők munkaviszonyának megszüntetése (felmentés vagy korengedményes nyugdíjazás)
esetén kizárólag a kisebb összegű kötelezettségvállalásnak megfelelő támogatás adható.
Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormányzat racionalizálási döntésének
időpontjában öregségi nyugdíjban részesül, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, illetve az
önkormányzat racionalizálási döntését (a képviselő-testület határozatában foglalt időpontot) követő
hat hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek megfelel, támogatás
szempontjából nem vehető figyelembe .
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő személyek esetében a Nyugdíjbiztosítási

Igazgatóság által megküldött szolgálati idő igazolása szükséges .
Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, illetve az abban részesülők esetében kizárólag a

felmentési illetmény támogatható.]
Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással

kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő
megszűnése esetén járó támogatás összegét .
Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a felmentés esetén

járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg a
helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében járna .
A támogatáspályázat benyújtásának] feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel

kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy
a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten
kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik .
A pályázat benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I. ütem 2006. március 31 ., II .

ütem 2006. június 3

	

ütem 2006. augusztus 31 ., IV . ütem 2006. október 15 .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes

szabályairól a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2006. február 15-éig rendeletet ad
ki. E törvény egyúttal felhatalmazza az igények jogosságát elbíráló tárcaközi bizottságot, hogy a
költségvetési hozzájárulás megállapítása érdekében a BM rendeletben meghatározott személyi adatokat
megismerhesse és kezelje azzal, hogy e személyes adatok nyilvánosságra nem hozhatók .

Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is .
Ez az előirányzat szolgál továbbá a polgármester-öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított -

öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka folyósításának forrásául is, amelynek részletes
szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg ."



36. A törvényjavaslat 5. számú melléklete 20. pontja következő módosításátjavasolom:

„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2006 . év egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban
előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az
önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát
koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban : helyi közlekedés) .

a)_A támogatás az önkormányzatok között a 2005 . évben ténylegesen teljesített - környezetvédelmi
szempontból súlyozott - férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes
közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák 2005 . évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is .

b) A Fővárosi Önkormányzatot az a) pont alapján számított támogatás 2,7-szerese illeti mejz .
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselő-testületi határozattal alátámasztva - nyilatkozik,

hogy a helyi közlekedés ellátásához 2006. évben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá . Az a)
pont szerinti központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal[,nem]
haladhat] a meg.
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának

részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2006. január 31-éig együttes rendeletet ad ki ."

37. A törvényjavaslat S. számú melléklete 22. pontja következő módosításátjavasolom:

„ 22. [Fővárosi kerületek belterületi útjainak]Belterületiutak szilárd burkolattal való ellátás[alának
támogatása

Előirányzat :

	

[2 000,0]2 300,0 millió forint

A támogatás a fővárosi kerületek és a70%-ná1nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal
rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg .

Az előirányzatból 1360 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi
hosszúsága arányában jár a 2004 . december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2004 . évre
szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003 . (XII. 10.) Korm. rendelet
szerinti 1616/04. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan
vagyonról" (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és
főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan
utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál . Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal
való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők . Ha a
jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes
egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy
beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható .

Az előirányzatból 640 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű
közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2004 . december 31-ei
állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű
közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja .
Az előirányzatból 300 millió forint támogatás illeti meg azon városi önkormányzatokat, amelyeknél az

önkormányzati burkolatlan belterületi utak aránya -a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűitési
Programról és a 154/1999 . (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 227/2002 .(XI.7.) Korm.
rendelet szerinti 1063/00 . számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útfainak állományáról"
elnevezésű 2003. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint-meghaladja a 70%-ot. A
támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott,
de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e

jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz
beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik ."



38. A törvényjavaslat 5. számú melléklete következő új 24. ponttal való kie észítésétjavasolom :

„24. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat :

	

355,0 millió forint

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, 2006 . június 30-át követően, az első félévre ténylegesen kifizetett túlórák
arányában.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter - a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével- 2006. május 31-éig rendeletben szabályozza ."

39. A törvényjavaslat 5. számú melléklete következő új 27. ponttal való kiegészítését javasolom:

„ 27. A szakiskola és a szakközépiskola 9 . évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása

Előirányzat :

	

400,0 millió forint

A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott szakiskolák és szakközépiskolák
9. évfolyamán a 2006/2007. tanévtől a pályaorientáció, a szakmai alapozás és szakmacsoportos alapozás
gyakorlati részének biztosításához .
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, az oktatási miniszter-
abelügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2006 . március 31-éig rendeletet ad
ki."

40. A törvényjavaslat 5. számú melléklete következő új 28. ponttal való kiegészítésétjavasolom:

„ 28. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

Előirányzat :

	

5 400,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő
beszerzésekre igényelhetik.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól,
valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az igénylés során
érvényesítendő szempontokról az oktatási miniszter - a belügyminiszter és a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével- 2006. március 31-éig rendeletet ad ki ."

41. A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatása 1. 1. 6. pontjának módosításátjavasolom az alábbiak szerint .

„1 .1 .6 . a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú
kiadásaikat, ideértve az 1991 . január 1 . után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és
annak kamatait . Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy
átvett pénzeszköz, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladataihoz
történő hozzájárulás 100%-a, valamint a lakáshoz jutás feladatai jogcímen a települési
önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100%-a, [a közoktatási szakmai és
informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás
70 %-a,] továbbá a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek
által befizetett építményadó és telekadó , valamint a luxusadó 20%-a, az önkormányzatok
felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a
felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, a megyei
önkormányzatok egységes és lakosságszám arányos személyi jövedelemadó részesedésének
22%-a, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,"



42. A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatása 1. 4.1. pontjának módosításátjavasolom az alábbiak szerint.

„1 .4 .1 . A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni . Ezen
belül a személyi juttatásoknál a 2006 . évi bérfejlesztésből a központi költségvetés által
elismert rész vehető figyelembe . [a]Az általános forgalmi adó mértéke változásának hatása
az önkormányzat 2005 . évi tényleges működési kiadásainak 0,9%-os mértékű
csökkenésével, az egészségügyi hozzájárulás csökkenése, majd megszűnése az
önkormányzat adataiból számítva kerül figyelembevételre ."

43. A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatása 1. 4. 2. pontjának módosításátjavasolom az alábbiak szerint.

„1 .4.2 . A személyi juttatások számításánál a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a
társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester tiszteletdíját
- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1-jén a

lakosságszám 350 fő vagy ez alatti, a tárgyévben [január 1-jén] hatályos
köztisztviselői illetményalap két-, és félszeresével megegyezően,

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

lehet figyelembe venni . E szabályok nem vonatkoznak azon településekre, amelyek 2006 .
január 1 -jén körjegyzőségi székhelyként működnek, és a körjegyzőséghez három vagy több
község tartozik ."

44. A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatása 1. 4. 7. pontjának módosításátjavasolom az alábbiak szerint.

„1 .4.7 . A kiegészítő támogatás összegét csökkenti az e törvény 3 . számú mellékletének 21 . a) és b)
jogcímei, valamint a 21 . a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15 ., 16 . aa) és
b) jogcím szerinti hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és
az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerőképesség együttes
összegének [3]2%-a ."

45. A törvényjavaslat 8. számú melléklet Ill. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:

/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„1 . Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[9 400] 11700 forint/fő"

46. A törvényjavaslat 8. számú melléklet I/3 . számú pontjának törlésétjavasolom:

„[3 . Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

ELŐIRÁNYZAT:

	

5 400,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő
beszerzésekre igényelhetik az e törvény 3 . számú mellékletének 15 ., a 16. a)-d) és 17. a) pontja alatti



óvodások és nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők, valamint a 19 . pont alatti kollégiumi
ellátásban részesülők létszáma után .]"

47. A törvényjavaslat 8. számú melléklet I/4. pontjának az alábbi módosításátjavasolom:



„14]3 . Pedagógiai szakszolgálat"

48. A törvényjavaslat 8. számú melléklet I. KIEGÉSZÍTÓ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI
FELADATOKHOZ cím alatti szövegrész következő módosításátjavasolom:

/Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok:/

„3 . Az 1-[4]3 . pont szeríni igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos
eljárás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt
költségek figyelembevételével történik . A támogatás teljes összegével 2006 . december 31-ei zárónappal
kell elszámolni, és az év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványt a központi
költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint .

4. Az [4]1-33 . pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2006/2007 . tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2007 . évi zárszámadás keretében
történő elszámolási kötelezettséggel . A 2006/2007. tanév végét követően 2007 . július 31-éig
dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzatok felhasználását .

5 . Az 1. 1 . [, továbbá] és a 3[-4]. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú
kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a
fenntartó is, amely 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."

49. A törvényjavaslat 8. sz. melléklete II/2. pontjának a következő módosításátjavasolom :

„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

	

15120,0 millió forint

Általános szabályok :

A települési önkormányzatot közfoglalkoztatási feladataihoz a következők szerint számított keretösszeg
illeti meg .

A támogatás településenkénti éves összege 500 000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres szociális
segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítő
összegből áll, amely nem lehet kevesebb, mint az a[b]) pont szerint 2005 . december 31-éig elnyert
támogatás .

A kiegészítő összeg számítási módja : (RSZ + KC * x) * y (forint)

ahol

RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2005 . március, június
és szeptember havi létszámadatainak átlaga,

KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005 . március, június és
szeptember havi létszámadatainak átlaga,

x = a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak
létszámához viszonyított arányszáma, a 2005 . március, június és szeptember havi országos
adatok alapján,
a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás .y =

A támogatás

a közmunkaprogramban való önkormányzati részvételhez, valamint
a rendszeres szociális segélyezettek közcélú foglalkoztatására



használható fel az a) és b) pontokban meghatározottak szerint .

Az előirányzatból-a települési önkormányzatokat megillető keretösszeg számítását megelőzően- 511,6
millió forint tartalékot kell képezni, amely az a) pont szerinti közmunka program 2006 . máius 31-ét
követő időszakban felmerülő kiadásainak finanszírozását szolgálic. A tartalék felhasználása és
elszámolása a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999 . (111. 26.) Korm. rendelet alapión
történik .

a) Közmunka programban való önkormányzati részvétel támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[2 501,6] 1990 0 millió forint

Az előirányzat a közmunka program keretében pályázó települési önkormányzatok részvételéhez
biztosít támogatást az előirányzat erejéig, a pályázati kiírásban megállapított feltételek szerint . A
pályázat útján elnyert támogatás felhasználása és elszámolása a

b) Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

	

12 618,4 millió forint

Az általános szabályok szerint számított módon a települési önkormányzatot megillető támogatásnak
az a) pont szerint 2005. december 31-éig elnyert pályázati összeggel csökkentett mértéke jelenti a
közcélú munka támogatására felhasználható előirányzatot . Abban az esetben, ha az önkormányzat
pályázati fogát átruházta, akkor a pályázaton elnyert összegből az önkormányzatra futó rész
meghatározása a rendszeres szociális segélyezetteknek a kiegészítő összeg számításánál figyelembe
vett létszáma szerint történik ."

50. A törvényjavaslat 8. számú melléklete HL Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
jogcímének az alábbi módosításátjavasolom :

„IIL HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[33 764,1] 33 509,1 millió forint

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

l . A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

[FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 824 245 forint/fő]

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 786 221]3 917 582 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról
szóló 28/1996 . (XI . 26.) BM rendelet (a továbbiakban : 28/1996 . (XI . 26 .) BM rendelet) „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma" melléklete „Létszám összesen" rovat adata szerint .
A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 .
évi XLIII . törvény (a továbbiakban : Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza[],_
ideértve a 2006 . január 1 jétől hatályos szolgálati időpótlékot is .

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

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[5 029 549] 5 122 716 forint/fő



A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996 . (XI . 26.) BM rendelet „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma" melléklete „Létszám összesen" rovat adata szerint.
A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza[.], ideértve a 2006 .
január 1-jétől hatályos szolgálati időpótlékot is .

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

a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[4 680]4 717 forint/ml"

51 . A törvényjavaslat 8. számú melléklete IV. Belső ellenőrzési társulások részének módosítását
javasolom az alábbiak szerint .

„IV. BELSŐ ELLENÓRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[100,0]57,9 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[30 000]45000 forint/költségvetési szerv

A hozzájárulást az az intézményi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990 .
évi LXV. törvény (a továbbiakban : Ötv.), az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény (a
továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 . (XI . 26 .)
Korra. rendelet (a továbbiakban : Ber.) alapján a Ttv. 8 ., 9 . vagy 16. §-a szerinti 2006 . január 31-éig
[2005. október 15-éig] létrehozott társulásban gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról .

A társulásnak biztosítania kell a részt vevő települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai,
illetve körjegyzőségei belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és az intézményi társulás
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését .

A hozzájárulás a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési
szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzőségeket és a körjegyzőségeket
működtető önkormányzatokat is - a 3 500 fő lakosságszám feletti települési és megyei
önkormányzatok költségvetési szervei kivételével - igényelhető .

A költségvetési szervek száma az igénylésnél a 2006. január 31-ei [2005. október 15-ei] állapottal
megegyező .

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

Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési évben
e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével - a
normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik, azzal, hogy a költségvetési
szervek számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás az év végi elszámolás során nem
igényelhető. A hozzájárulás a költségvetési szerv megszűnésének, a társulásból történő kiválásnak,
a társulás megszűnésének, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 .
évi CV1I. törvény (a továbbiakban : Tkt. tv.) szerinti társulásnak történő feladatátadás időpontját
követő hónap végéig - időarányosan - jár.

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



52 . A törvényjavaslat 8. számú melléklet Y. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 1. pontjához az alábbi módosításokatjavasolom :

„1 . E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005 . október 15-éig megalakult többcélú kistérségi
társulások igényelhetik, amelyek :

1 .1 . esetében az 1 .2. pont szerinti feladatok ellátásában :

a) a kistérséghez tartozó települések több mint a fele részt vesz feltéve, ha ezen települések
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz feltéve, ha ezen
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,

1 .2. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül :

a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,

b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi
szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy
feladat ellátandó,

c) további egy feladat - amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti
feladatok közül csak egyet vállalt - a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok
közül választható .

1 .3 . az 1 .1 . pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1 .2. pontszerinti -
legalább-három közszolgáltatási feladat tekintetében,

1 .4 a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,

1 .5 . esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérséghez tartozó települések
képviselőtestületeinek mindegyike vállalja .

16. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban 2006. január 31-én[2005 .
november 20-án] részt vevő települések száma és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után
igényelhetik, amennyiben valamennyi vállalt feladatot 2006 . január 31-tő1[1-jétől] ellátják. A
2006. január 31-ét[1-jét] követően kezdődő feladatellátásra időarányos, a közoktatásicélú
támogatás esetében 4 havi támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha

a) ezen időpontot követően a többcélú kistérségi társulás által fenntartott [olyan]
intézmény kezdi meg működését [melynek fenntartója a többcélú kistérségi társulás],
vagy

b) legkésőbb 2006 . szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás
átszervezésére kerül sor, vagy új közoktatási célú intézményi társulás kezdi meg
működését, vagy

c) a többcélú kistérségi társulás2006. évben beszerzett iskolabusszallegkésőbb 2006 .
szeptember 1-jétől utaztat gyermekeket, tanulókat ."



53 . A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.1. pontjához az alábbi módosítástjavasolom :

„2.1 . Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő + 600 000 forint/kistérséghez tartozó
település, de legalább [15 000 000] 20 000 000 forint,
és legfeljebb 40 000 000 forint társulásonként .

A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és
munkaszervezetük kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma és lakosságszáma szerint
illeti meg .

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához - e fejezet felhasználási
szabályainak megfelelően -, a munkaszervezet kiadásaira, illetve a Tkt . tv . 2. §-ának (1) bekezdése
szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a
támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi
szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak
abban az esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően
látja el ."

54. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2. aa) pontjához az alábbi módosítástjavasolom:

„aa) Többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás által fenntartott óvodába,
iskolába járó gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[62 000] 65 000, forint/fő

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott
- a Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeket teljesítő - óvodákba, iskolákba
járó gyermekek, tanulók létszáma után az alábbiak szerint igényelhető :

- alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek,
tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az
intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van,

- az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-
ának megfelelő támogatás vehető igénybe . E támogatás legfeljebb az előző pont
szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E
támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény
székhelyén lakónak minősülnek,

- amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz
működtetéséről gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-
szolgáltatás vásárlásával biztosítja, az utaztatott gyermekek, tanulók után az
alaptámogatás összegével azonos további támogatás vehető igénybe . E támogatás
szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől
függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele . A támogatás igénylése és
elszámolása a közoktatási intézmény vezetője által az iskolabuszt igénybe vevő,
rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február l-jei és
október l-jei állapotáról a többcélú kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok
átlaga alapján történik ."



SS. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2. b) pontjához az alábbi módosítástjavasolom :

„b) Közoktatási szakszolgálati feladat

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 000 forint/fő

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ; fejlesztő
felkészítés; logopédiai ellátás ; gyógytestnevelés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[7000] 9 000 forint/fő/szakszolgálat

A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt . tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén
azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás - az e célra vezetett nyilvántartás szerint - a
nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban :

- logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal,

- nevelési tanácsadás keretében terápiás gondozás esetén 2006 . évben legalább hat
alkalommal,

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2005/2006. tanévben legalább
egy alkalommal,

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés
esetén a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994 .
(VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben .

A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az
általa fenntartott intézményben, vagy - megállapodás alapján - helyi önkormányzat vagy
önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény útján, vagy szakember közös
foglalkoztatásával .

A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeknek
megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati
feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel."

56. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.3. pontjához az alábbi módosítástjavasolom :

„2.3 . A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 200 000 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás
keretébe tartozó, a Szocty . szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy
intézmény társult formában történő fenntartását :

- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,

- időskorúak és fogyatékosok gondozóháza,

- pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,



- hajléktalanok átmeneti szállása .

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú
kistérségi társulás :

- ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
- szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési

önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményt legkésőbb 2006. január 31-
től[2005. november 20-tól] intézményi társulás tartja fenn, és a többcélú kistérségi
társulás segítséget nyújt ezen intézmény magasabb szakmai, gazdasági
hatékonysággal történő működéséhez, így különösen szakember közös
foglalkoztatásához.

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást .

A támogatás e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő
működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények
fejlesztéséhez használható fel ."

57. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.7. pontjához az alábbi módosítástjavasolom:

„2.7 . A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[1100 00011228300 forint/könyvtári szolgáltató hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatainak ellátáshoz . A
támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári
szolgáltató hely kialakítását biztosító - a Kiegészítő szabályok 4 . pontja szerinti feltételeknek
megfelelő - települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni .

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása során felmerülő működési és
felhalmozási kiadásokhoz használható fel . A támogatás - a többcélú kistérségi társulás döntése
alapján - felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy
szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást,
ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.

58. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok 2 .3.5 pontjához az alábbi módosítástjavasolom:

„2.3.5 . 1-4. évfolyamon osztályösszevonásra csak abban az esetben van lehetőség, ha az
összevont osztály egymásra épülő évfolyamokból tevődik össze [(1-2 ., 2-3. és 3-4.)], illetve
az összevont osztályban való oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak."

59. A törvényjavaslat 8. számú melléklet V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok a következő 3.2.4. ponttal való kiegészítésétjavasolom:

„3 .2.4 . Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladat(ok)ról a
Ttv. 8., 9. és 16. ~-a szerint létrehozott intézményi társulások útján gondoskodik, ú v az
intézményi társulás(ok)ban részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat(ok) ellátását nem
biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat(ok) ellátásához kapcsolódó működési
engedéllyel."



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



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elbirányzat-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 összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze/üggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel	

Feje-
Szzaet

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-

csop
szám

Jog-
c m
szám

Eldi .
csop
szám

Ki-

emelt
ei

szám

Fejezet
neve

Cím név
Anévm Jogc m-

csop .
név

Jogcím
név

Eláir.
csop .
név

Kiemelt
előirány-
za neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l' MÓDOSÍTOTT ELŐI YZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

IX HELYI ŐNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

9 Pénzbeli szociálisjuttatások [14 949,81 -2,0 14947,8

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [5 452,1] + 5 953,8 11 405 9

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (18 966,2] -1142,0 17 824 2

13 Hajléktalanok átmeneti intézményei [385,21 +118,2 503 4

14 Gyermekek napközbeni ellátása [1 165,7] +118,2 1283,9

15 Óvodai nevelés 161 449,8] -194,4 61 255 4

16 Iskolai oktatás [286 052,91 -5086,7 280 966 2

17 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 131 516,6] +1846,7 33 363,3

18 Alapfokú művészetoktatás [12 430,4] -909,4 115210

19 Kollégiumok közoktatási feladatai [21 793,9] -295,5 21498,4

20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 117 828,4] +855,7 18 684 1

21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához

[14 672,41 +760,4 15432,8

22 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,
szolgáltatások

[34 300,01 -2687,9 31612-1

2 Központosított előirányzatok

2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 14 300,0] +500,0 4800,0

22 [Fővárosi kerületek belterületi útjainak]Belterületí utak szilárd 12000,01 +300,0 2 300 0
burkolattal való ellátáslelőnk támogatása

7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi [iskolák
fenntartásához]nevelési, oktatási feladatokhoz

24 Helyi önkormánvzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása +355,0 353 0

27 A szakiskola és a szakközépiskola 9 . évfolvamán a gyakorlati +400,0 400 0
oktatás támogatása

28 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok +5400,0 5400,0
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5 Normatív, kőtőit felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi [1500,01 +331,5 1831,5
vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

[31 [Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok) [5 400,01

[4)3 Pedagógiai szakszolgálat [3 051,81 +1622 3 214 0

2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása [310,21 +11,7 321 9

[31 [Helyi ónkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása) [1395,51

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



Indokolás

1 . ponthoz: Az ipari parkokban lévő vagyontárgyak vállalkozók részére történő értékesítése esetén 50
millió forintban célszerű a kötelező versenytárgyalás értékhatárát megállapítani .

2. ponthoz: A támogatás településenkénti összege - a normatívákhoz hasonlóan -az együttes rendeletben
kihirdethető .

3 . és 4. pontokhoz: A mellékletekben történt módosítások miatt pontosítja az állami támogatás jogtalan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások, valamint a nettó finanszírozás keretében
folyósítandó előirányzatok felsorolását .

5. és 36. ponthoz: A BKV Rt. nehéz gazdasági helyzete oldása érdekében szükséges a támogatás elosztás
Főváros j avára történő további j avítása .

6-34., 37-40., 45-50. pontokhoz : A mutatószám felmérés eredményeként felszabaduló 9,5 milliárd forintot
csoportosítja át . Számottevően növekednek a támogatások az 500 fő alatti települések esetében, a
bölcsődei ellátásnál, az 1500 fő alatti települések alsó tagozatos iskolai oktatásánál, a kollégiumoknál, a
kedvezményes étkeztetésnél, a közművelődésnél . Mód nyílik a vízcsatorna szolgáltatás, a tűzoltóság
támogatásának emelésére, a belterületi földutak kiépítésére a fővároson túl leginkább érintett városokban .
Új támogatás jelenik meg a pedagógiai szakmai szolgáltatásokra, valamint a 9 . évfolyamon a gyakorlati
oktatásra. A még eddig hiányzó elosztási paraméterek pótlásra kerülnek, néhány helyen az igénybevételi
szabályok pontosodnak.

35 . ponthoz: A helyi önkormányzatok feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti kifizetései esetén a kötelezettségekhez igazítja a költségvetési támogatás mértékét . A
polgármester öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka megállapítására első ízben a 2006 . évi
önkormányzati választások után kerülhet sor . A módosítás az ehhez szükséges kapcsolódó
önkormányzati kötelezettségek kifizetésének központi költségvetési forrásáról gondoskodik .

41 . ponthoz: A közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatás a normatív, kötött
támogatások közül átkerül a központosított előirányzatok közé, így az önkormányzat évközi, a támogatás
rendeltetésének megfelelő bevételévé válik . Indokolt a luxusadó egy részét felhalmozási célú bevételként
figyelembe venni az építmény és telekadóhoz hasonlóan .

42. Ponthoz: A törvényi feltételek között indokolt rögzíteni a 2006. évi bérfejlesztés elismerésének
mértékét .

43. ponthoz: A módosítást a 2006. év közben hatályossá váló köztisztviselői illetményalap változás
indokolja.

44. ponthoz: A módosítást a normatíva jogcímrendszerének változása indokolja . Az önkormányzati
módosító indítványok következtében ebben a körben indokolt a megtakarítási követelmény 2005 . évi
szintre történő csökkentése .

51 . ponthoz : A támogatás költségvetési szervenkénti fajlagos összegét indokolt a 2005 . évi szintre emelni .
A többcélú kistérségi társulások 2006 . január 31-éig dönthetnek új feladat ellátásáról, esetlegesen új
költségvetési szerv alapításáról . Tekintettel arra, hogy számos kistérségi társulás a költségvetési szervek
belső ellenőrzését intézményi társulási formában látja el, amelyhez a fenti jogcímen külön támogatásban
részesülhet, ezért indokolt, hogy az ellenőrzött költségvetési szervek számának meghatározásakor is a
2006. január 31-ei dátum kerüljön elfogadásra .



52. ponthoz : Pontosítja a támogatás igénybevételének feltételeit, másrészt bővíti az igénylők körét . (A
módosítás figyelembe veszi, hogy az oktatási intézmények esetében a tanév alatt nincs lehetőség
átszervezésre, ez csak az oktatási szünetekben lehetséges .)

53 . ponthoz: A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása jogcím legalacsonyabb
támogatási mértékét 15 millió forintról 20 millió forintra emeli, amely azon kistérségekben megalakult
társulások számára előnyös, ahol a lakosságszára és a településszám alapján a támogatás nem érné el a 20
millió forintot. A legalacsonyabb mérték emelését indokolja, hogy a térség igényeit figyelembe véve a
többcélú kistérségi társulás a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási,
gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokon
túl további feladatok ellátását vállalhatja .

54. ponthoz : Megemeli a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás által fenntartott óvodába,
iskolába járó gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás fajlagos támogatási összegét, amely a
közoktatási feladatok eredményesebb ellátását szolgálja .

55. ponthoz: Megemeli a nevelési tanácsadás, a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és
gondozás, a fejlesztő felkészítés, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok
fajlagos támogatási összegét, amely szükséges a feladatok eredményes ellátásához és ahhoz, hogy a
többcélú kistérségi társulások lehetőség szerint a rászoruló gyermekek, tanulók számára lakóhelyükhöz
minél közelebb nyújtsák e szolgáltatásokat .

56. ponthoz: A szociális intézményi társulás feladatvállalásának határidejét a többcélú kistérségi társulás
feladatvállalásának határidejéhez indokolt igazítani .

57. ponthoz: Megemeli a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása fajlagos
támogatási összegét, hozzájárulva a többcélú kistérségi társulás által szervezett feladat minél
színvonalasabb ellátásához, amely elsősorban a kistelepülésen élők számára jelent előnyöket .

58. ponthoz: Lehetővé teszi, hogy a feltételek teljesítése érdekében ne csak az 1-2 és a 3-4 évfolyamokat,
hanem p1. az 1-3 évfolyamokat is össze lehessen vonni közoktatási intézményekben . A javaslat
összhangban van a közoktatási törvénnyel : a közoktatási törvény sem szabályozza pontosan, hogy a
közoktatási intézmények milyen formában vonják össze az egyes évfolyamaikat .

59. ponthoz: A szociális alapszolgáltatási feladatok intézményi társulások útján történő ellátásának
feltételeivel azonos feltételeket határoz meg a gyermekjóléti feladatok ellátása területén is, elősegítve a
hatékonyabb feladatellátást .

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

Budapest, 2005 . december,, 77

w
Yarga Mihály

,izottság elnöke
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