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A Házszabály 94, § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007. evi
költségvetéséróP szóló T/1145. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 2 . pontjának a következő módosítását javasoljuk :

„2. Körzeti igazgatás

a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

aa) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 300 0001 3 600 000 forint/körzetközpont
A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak
szerint az okmányirodák működéséhez, továbbá a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111. törvényben (a továbbiakban :
Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 106. §-ának
(2) bekezdésében kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint
egyes gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe .

ab) Okmányiroda működési kiadásai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 513 forint az
egyes okmányirodák 2005 . október 1-je és
2006. szeptember 30-a közötti egyévi
ügyiratszáma után, de okmányirodát fenntartó
önkormányzatonként legalább 6000000
forint .

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési
kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó



és Választási Hivatal (a továbbiakban : KANYVH) által rendelkezésre
bocsátott száma szerint illeti meg .

ac) Gyámügyi igazgatási feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[280] 298 forint/fő

A hozzájárulás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 . (IX. 10.) Korm. rendelet által kijelölt
városi, fővárosi, kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma
szerint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási - elsőfokú gyámhatósági -
feladataihoz illeti meg. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek
törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához
kapcsolódó hozzájárulást is .

b) Építésügyi igazgatási feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[146) 155 forint/fő

A hozzájárulás - lakosságszám szerint - a kiemelt építésügyi igazgatási
ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint
a szakmai feltételekről szóló 220/1997 . (XII . 5.) Korm. rendeletben kiemelt
építésügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt körzetközpontként működő és a
nem körzetközpont önkormányzatokat illeti meg."

Indokolás

A települési önkormányzatok körzeti igazgatási feladataira megállapított normatív
hozzájárulás összege csupán a töredékét fedezi az önkormányzat azon kiadásainak, amelyeket
az említett feladat ellátására ténylegesen fordítania kell .

Lenti Város Polgármesteri Hivatala körzetközponti feladatként látja el az okmányirodai,
gyámügyi, építésügyi igazgatási feladatokat. A körzetközponti feladatok ellátására 2006-ban
központi költségvetési forrásból 21 634 000 forint áll rendelkezésre, ezzel szemben a feladat
ellátása ténylegesen 62 488 000 forintot igényel . Az önkormányzatnak tehát az összköltségek
kétharmadát kell saját költségvetéséből biztosítania .

Az önkormányzat a szükséges létszámleépítéseket már a korábbi években végrehajtotta, így a
kiadások további csökkentésére nincs mód. A többletkiadások fedezésére szükséges lenne a
normatív hozzájárulások emelése, legalább az infláció mértékének megfelelő arányban .

Budapest, 2006 . november 16 .

Nógrádi aszló
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