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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlés Hivatala

irományszárn : I , I~l/W,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló, T/1145 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően - az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 2007 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

Módosító iavaslat!



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 ., 4., 5 ., 8. számú
mellékleteinek az alábbi módosítását javasoljuk :

a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

„ 3. számú melléklet a 2006. évi. . . .törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1 . Települési önkormányzatok feladatai

a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [1380] 1470 forint/fő,

de településenként legalább 1 500 000 forint,

azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt,

ott községenként legalább 3 000 000 forint.

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező

alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez . Ide tartoznak különösen a

település-üzemeltetési, az igazgatási, valamint a sportfeladatok .

b) Tömegközlekedési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [515] 580 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat - a főváros és kerületei, továbbá a megyei

jogú városok kivételével - a tömegközlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám

szerint illeti meg.

2 . Körzeti igazgatás



aa) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [3 300 000] 3 504 600 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] 545 forint az egyes okmányirodák 2005 . október I-

je és 2006. szeptember 30-a közötti egyévi

ügyiratszáma után, de okmányirodát fenntartó

önkormányzatonként legalább 6 000 000 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] 295 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] 153 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 .

3. Körjegyzőség működése

a) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [370 000] 392 900 forint/körjegyzőség/Mnap

b) Ösztönző hozzájárulás

Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg :

ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek

együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG : [294 000] 312 200 forint/körjegyzőség/hónap,

bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó

községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG : [250 000] 265 500 forint/körjegyzőség/hónap,

bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó

községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt

vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes



lakosságszám nem éri el az 1 000 főt,

FAJLAGOS ÖSSZEG : [500 000] 531 000 forint/körjegyzőség/hónap,

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a

székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község

után

FAJLAGOS ÖSSZEG: [162 000) 172 000 forint/körjegyzőség/hónap .

Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe .

E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala

is .

A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó

nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe . Az igénylésnél, illetve az

év végi elszámolásnál

- az év közben megalakuló kőrjegyzőség - amennyiben megalakulásakor rendelkezik

kinevezett körjegyzővel - a létrejöttével betöltött teljes hónaptól,

- az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag

vehető figyelembe .

Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot - a tárgyévben, illetve az azt

megelőző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától - nem illeti meg e

hozzájárulás időarányos része . Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptói

jár az időarányos hozzájárulás .

4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai

a) Igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [150] 160 forint/fő

A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás

igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a



sportfeladatok megszervezéséhez .

b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG : [700] 743 forint/fő

A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó

lakosok száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi

szakszolgáltatáshoz és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság

tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt . 141 . §-a

(1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez

kapcsolódó feladataihoz .

S. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [3 800] 4036 forint/fő

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KANYVH

által 2006 . október havi állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján

kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg .

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [100] 106 forint/m3

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett

lakossági folyékony hulladék köbmétere után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a

környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott

településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII . törvény alapján szervezett hulladékkezelési

közszolgáltatás keretében - gondoskodnak . Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak)

csökkentéséhez járul hozzá .

A hozzájárulást az önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi



mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el .

7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos

foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 6001 3 823 forint/fő

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

szóló külön jogszabály által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint

illeti meg .

8. Üdülőhelyi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [212,55 forint/idegenforgalmi adóforint

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó

minden forintjához 2 forint . Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni

idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás .

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szocty .-ben, valamint a Gyvt.-ben

meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó

szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik .

Ezek a feladatok különösen :

- a Szocty . 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi

támogatások, szolgáltatások igénybevételére irányuló információnyújtás,

- a Szocty. 64. §-ában meghatározott családsegítés,

- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40 . §-ában

meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41 . §-ának (4) bekezdése szerinti



napközbeni ellátás, valamint a 44 . §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg .

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő

A hozzájárulás a 2000-né1 kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti

meg a település lakosságszáma szerint .

2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást

működtető települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg . Ha

az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz

kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50 %-a, valamint az e jogcímű

hozzájárulás 50 %-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000-né1 kisebb

lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult

az e jogcímű hozzájárulásra .

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást

működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja

meg a 70 000-et . A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján

illeti meg a következő képlet szerint :

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint,

ahol

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,

L = a település lakosságszáma .

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető,

70 001-110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult . A hozzájárulás a

települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet

szerint :

H = (L/6 000) x 3 950 000 forint,

ahol



H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,

L = a település lakosságszáma .

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást müködtető,

110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A

hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a

következő képlet szerint :

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint,

ahol

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,

L = a település lakosságszáma.

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG : 2 340 000 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti

szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik .

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú

települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok

száma szerint illeti meg .

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG : 81 200 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szocty . 62. §-a alapján és a külön

jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés

feladataihoz kapcsolódik .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint

illeti meg azzal, hogy 2007-ben a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új belépőnek

minősülő ellátottak után csak a Szocty-ben meghatározott szociális rászorultság esetében

igényjogosult .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma



osztva 251- el, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó

igénybevételi naplója nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának

alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . E ellátott naponta csak

egyszeresen vehető figyelembe .

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG : 111 500 forint/fő

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a

Szocty . 63 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak

megfelelően működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott

személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja

szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után csak a Szocty .-ben meghatározott

szociális rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma

osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója

alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti

létszám osztva 251- el . Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe .

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 44 000 forint/fő

ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006-ban részesült, 10 000-nél

nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty . 65 . §-a szerint és

a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres

házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül

kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába . E

feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a



kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó

intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e

hozzájárulásban 2006 . évben is részesült .

eb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-né1 nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új

szolgáltatásként - 2007 . év folyamán jogerős működési engedély alapján, a Szocty .

65 . §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább

40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos vagy

pszichiátriai beteg személy otthonába .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma

osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek

számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel . Amennyiben

egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe .

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 100 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a

tanyagondnoki szolgáltatást a Szocty . 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai

szabályoknak megfelelően tartja fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján

illeti meg .

g) Támogató szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG : [8 000 000] 8 400 000 forint/szolgálat

ga) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült

települési önkormányzat, amely a Szocty . 65/C . §-a alapján és a külön



jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot,

valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében

működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató

szolgálatot és 2006 . évben is részesült e hozzájárulásban .

gb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új

szolgáltatásként - 2007. év folyamán jogerős működési engedéllyel a Szocty .

65/C . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint

tart fenn támogató szolgálatot .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg .

h) Közösségi ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 000 000] 6 100 000 forint/szolgálat

ha) A hozzájárulást igényelheti az a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,

10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty .

65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja

a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a kötelező

feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket ellátó

intézményének keretében nyújt közösségi ellátást .

hb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-né1 nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új

szolgáltatásként - 2007 . év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szocty .

65/A . §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja

a közösségi ellátásokat .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg .



i) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 000 000] 5 400 000 forint/szolgálat

ia) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,

50 000-né1 nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty .

65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt

szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

ib) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új

szolgáltatásként - 2007 . év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szocty .

65/E . §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt

szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti

meg .

j) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG : [125 000] 187 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .

65/F . §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően

időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás a

települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg azzal, hogy a

Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után

csak a Szocty.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az

igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva

251- el, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója

alapján naponta összesített ellátottak számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva

tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével számított éves ellátotti



létszám osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a

30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók .

k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 197 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .

65/F . §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően

pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító

intézményt tartanak fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg azzal,

hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő

ellátottak után csak a Szocty .-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn

az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva

251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója

alapján naponta összesített tagok számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással

működő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével számított éves ellátotti létszám

osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a

30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt

igénybevevőket .

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a

külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely

naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám

háromszorosánál .

1) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 465 100 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty.-ben

szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint



fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn .

A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele,

hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a demencia kórképet megállapító

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum

szakvéleményével .

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a szociális rászorultság alapján ellátottak

száma szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben

új belépőnek minősülő ellátottak után csak a Szocty .-ben meghatározott szociális

rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült éves száma

osztva 251- el, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és

eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának - a heti 6, illetve heti

7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével

számított éves ellátotti létszám osztva 251- el. Nem vehetők figyelembe a kizárólag

étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók .

14. Gyermekek napközbeni ellátása

a) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [500 000] 531 000 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos

és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe .

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is

üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet

számításba venni .

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott

étkeztetés térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást



is .

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 16 .4.2. és a

16.4.3 . pont szerinti hozzájárulást .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott

gondozási napok száma osztva 251- el, elszámoláskora bölcsődék havi jelentőlapja

szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves

gondozási napok száma osztva 251- el .

b) Családi napközi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [250 000] 265 500 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott

családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves

korig .

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott

étkeztetés térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást

is .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel,

elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek

száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel .

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG : [50 000] 53 100 forint/fő



A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos

és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt .

148. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben

részesülnek .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a

havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján

összesített éves gondozási napok száma osztva 251- el .

15. Közoktatási alap-hozzájárulások

15.1. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés

elméleti képzéshez 2007 . január 1-jétől 2007 . augusztus 31-éig

15.1.1. Óvodai nevelés

FAJLAGOS ÖSSZEG : [199 000] 207 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra

számítva

A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc

hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben

óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után, akik - az éves közoktatási statisztikai

adatszolgáltatás szerint - 2006. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a

2006/2007. nevelési évben legalább december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik .

Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2006. év

szeptember 1 fiéig betöltik, kivéve, ha a Közokt . tv . 24. §-ának (5) bekezdése alapján a

gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható .

A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a

hozzájárulás, hanem a 16.4.1 . pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek

szerint .



15.1.2. Iskolai oktatás

15 .1 .2 .1 . Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon

FAJLAGOS ÖSSZEG : [204 000] 214 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra

számítva

A hozzájárulást 2007 . január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc

hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-

4. évfolyamára járó tanulók után .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1-4 . évfolyamos tanulók után

nem ez a hozzájárulás, hanem a 16 .4.1 . pont alatti igényelhető, az ott meghatározott

feltételek szerint.

15.1 .2.2. Iskolai oktatás az 5-8 . évfolyamon

FAJLAGOS ÖSSZEG : [212 000] 222 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra

számítva

a) A hozzájárulást 2007 . január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első

nyolc hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános

iskola, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 ., és a hat évfolyamos gimnázium 7-

8 . évfolyamára járó tanulók után .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 5-8 . évfolyamos tanulók után

- beleértve a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-

8. évfolyamára járó tanulókat is - nem ez a hozzájárulás, hanem a 16 .4.1 . pont alatti

hozzájárulás igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint .

b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007 . január 1 jétől augusztus 31-éig (a

költségvetési év első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott,

művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató



szakiskola és szakközépiskola 5-8 . évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a

központi program alapján az 5 ., a 7. évfolyamtól kezdődően - a Közokt . tv . 27. §-

ának (7), illetőleg a 29 . §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban az iskolában

egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz,

valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz

követelményeit . A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén

ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati

oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 15 .1 .2.4. és a 16.1 .2. pontok szerinti

hozzájárulás nem igényelhető .

15 .1 .2 .3 . Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamon

FAJLAGOS ÖSSZEG : [262 000] 275 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra

számítva

a) A hozzájárulást 2007 . január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első

nyolc hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott

gimnázium és szakközépiskola 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 .

b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007 . január 1 jétől augusztus 31-éig (a

költségvetési év első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat :

- az általa fenntartott művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos

művészeti képzést folytató szakiskola 9-10. és a szakközépiskola 9-12 .,

továbbá a Közokt. tv . 28 . §-ának (4) bekezdésében, illetve 29 . §-ának (2) és

(8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók

után, ha a tanuló a központi program alapján - a Közokt. tv. 27. §-ának (7),

illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint -- ugyanabban az iskolában

egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai



szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő

pedagógiai szakasz követelményeit,

- az általa fenntartott a szakiskolában a Közokt . tv . 27. §-ának (8) bekezdése

szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett

felzárkóztató oktatásban részt vevő 9 . évfolyamos tanulók után,

- azok után a középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális

Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetű

Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg

az oktatást, nevelést,

- azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik számára az

Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében

az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint szervezik meg az

oktatást, nevelést .

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe .

E hozzájárulás mellett a 15 .1 .2 .4 . és a 16.1 .2. pontok 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 16 .4 .1 . pont alatti igényelhető, az ott

meghatározott feltételek szerint .

15 .1 .2 .4 . Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra

számítva

A hozzájárulást 2007. január 1 jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc



hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott

szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő

szakiskolában) a Közokt . tv. és a szakképzésről szóló 1993 . évi LXXVI. törvény (a

továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési

évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első

szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának

(2) bekezdése alapján minden további szakképzésben, valamint a - Közokt. tv. 121 . §-

a (1) bekezdésének 21 . pontja figyelembevételével - második szakképzésben utoljára a

hároméves képzési idejű szakképzésben részt vevő tanulók 2006/2007 . tanévi

létszámának 8/12-ed része alapján is .

15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés

elméleti képzéshez 2007 . szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig

FAJLAGOS ÖSSZEG : [2 550 000] 3 060 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2007 . évre

időarányosan 4 hónapra, 2008 . évre időarányosan

8 hónapra számítva

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az

általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán, továbbá a szakképzés

elméleti képzésben részt vevő tanulók után a 2007/2008 . nevelési évre, tanévre a 15 .1 . pont

és a 16.4 .1 . pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt . tv.-ben

meghatározott oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató után

jár. A teljesítmény-mutató számítása a Közokt . tv . 3. számú mellékletében az óvodai

csoportokra, az iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai

nevelési, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező

óraszáma figyelembevételével történik a következő képlet szerint :

az L, az 5 ., a 9. évfolyamok



és az első szakképzési évfolyam esetében

a 2-4., a 6-8 ., a 10-13 . évfolyamok

és a második, illetve további

szakképzési évfolyamok esetében

Tm 1 = (T / 01) x Teh Tm2 = (T / 02) x Teh

Tml, Tm2 = (T / O) x Teh

Ahol :

Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre

kerekítve,

T = adott évfolyam-csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre

kerekítve,

01 = az 1 . óvodai nevelési év, továbbá az 1 ., az 5 ., a 9. évfolyamok és az első

szakképzési évfolyam esetében a Közokt . tv.-ben az évfolyam-csoportra

meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,

02 = a 2-3. óvodai nevelési év, továbbá a 2-4., a 6-8 ., a 10-13 . évfolyamok és a

második, illetve további szakképzési évfolyamok esetében a törvényben

az évfolyam-csoportra meghatározott - a Kiegészítő szabályok

10. f) pontja szerinti - csoport/osztály átlaglétszám,

Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai

nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre épülő

elismert időkeret (tanórában), és

- a Közokt . tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám

hányadosa

- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval .

Az évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-mutató száma alapján jár a

hozzájárulás .



A teljesítmény-mutató számításánál alkalmazott paramétereket a Kiegészítő szabályok

10. f) pontja tartalmazza .

„4. számú melléklet a 2005 . évi 	törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2005 . évre
bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott (a
továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B)
pontban meghatározott szabályok szerint . Az A)-B) pontban foglaltakat helyi
önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 64 . §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-ÖTM együttes
rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM együttes rendelet) kell közzétenni .

Előirányzat :

	

513 300,0 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó
8%-a.

Előirányzat :

	

102 660,0 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti
meg az ME.. pont szerint.

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

Előirányzat :

	

293 372,4 millió forint

- A 3 . számú melléklet 1-10 . és 18-19 . jogcímének, valamint a 8. számú melléklet 111 . .
jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
=3 . számú melléklet 1 . jogcím [20 420,2] 21 686,2

2. jogcím [10 864,8] 11 542,4
3 . jogcím [5 208,615 531 5
4. jogcím [2 879,513 058,0
5 . jogcím [1154,911226 5
6. jogcím [199,7] 212,0
7. jogcím [6 112,4,] 6 4913
8 . jogcím [8 608,4] 9 142,1
9. jogcím [62 191,4] 66 047,2
10. jogcím [14 236,9] 15 119,5
18 .. jogcím [11 552,5] 12 268,7
19. jogcím [5 651,316 0016



= 8 . számú melléklet

	

111. jogcím

	

[33 524,1] 35 602,5

- A 3. számú melléklet 11-14 . jogcímének forrása 43,0%-ban átengedett
jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11 . jogcím

	

[12 322,0] 13 0865,9

12. jogcím

	

[25 432,6] 27 009,4
13 . jogcím

	

[1038,4] 1 102 7
14 . jogcím

	

[4 092,114 345 8

A 8. számú melléklet 2.. jogcímének forrása 69,35%-ban átengedett személyi
jövedelemadó :

személyi

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3 . számú mellékletének 11 . j)- 1),
12., 14 . számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a
15 ., 16 .1-16 .8., 16.10., 17 .1 . számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot
együttesen kell alapul venni .
A B)/I . és a B)/II . c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3 . és 8 .

számú mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó
mutatószámok alakulását követi .

	 „ 5. számú melléklet a 2005. évi. . . . . . . . . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

= 8 . számú melléklet

	

11. jogcím
millió forint

[67 882,6] 72 091,3,

11. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

Előirányzat :

	

[12 077, 7] 22 377 0 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :
a) egységesen [355] 570 millió forint,
b) a megye 2005 . január 1 jei lakosságszáma után [110] 155 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak [20 000] 42 200 forint/fő .
után



1 . Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat: 3 000,0 millió forint
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004 . (IX . 23 .)
Korra . rendelet szerint igényelhető .

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat: 4 800,0 millió forint
Az előirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak . A támogatás az önkormányzatok között az igénybejelentést
megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható
változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül
elosztásra .
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon helyi önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen
élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve
tartálykocsis szállítással biztosítani .
A támogatások igénylésének és elbírálásának részletes szabályairól a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, az
egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének
kikérésével - 2007 . január 31-éig rendeletet ad ki . Az igényekről a - Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által vezetett - tárcaközi bizottság j avaslata alap] án a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter dönt.

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat : [150,0] 159,3 millió forint
Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett
eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki
előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós
használata biztosítva van . Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok
esetén lehetőség van a működtetés támogatására is . Az összegnek azon települési
önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és
működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket
közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi
bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt . A tárcaközi bizottságot
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezeti. A támogatás igényléséről, döntési
rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásának részletes szabályairól a
gazdasági és közlekedési miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint
a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007 . március 31-éig rendeletet ad ki .

4. Határátkelőhelyekfenntartásának támogatása

Előirányzat : [85,0] 90,3 millió forint



Támogatásra jogosult minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat .
Az önkormányzatok részére a támogatás összege a - Határőrség Országos Parancsnoksága
által 2007. február 15-éig szolgáltatott - 2006. évi közúti ki- és belépési (személyi- és
járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, azonban a támogatás összege
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál . A támogatás elsősorban a
határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú
kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével .
A támogatás folyósításáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007 .
március 25-éig egy összegben intézkedik.

5 . Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

Előirányzat : 1337,9 millió forint

Támogatásra jogosultak a települési és fővárosi kerületi (a továbbiakban együtt : települési)
kisebbségi önkormányzatok, továbbá a fővárosi és megyei (a továbbiakban együtt : területi)
kisebbségi önkormányzatok . A támogatás éves összege 640 ezer forint/kisebbségi
önkormányzat, melynek folyósítása az érintett helyi önkormányzaton keresztül történik . A
támogatás a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja, melyre a
kisebbségi önkormányzatok a megalakulásukat követő hónap 1 jétől jogosultak . A támogatás
átutalása négy egyenlő részletben 2007 . február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig,
november 15-éig történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történő
negyedévenkénti átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban :
NEKH) a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az illetékességi területükön
működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján
intézkedik az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban : Kincstár) részére . Ha a települési és területi kisebbségi
önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1 jétől nem illeti meg a
támogatás időarányos része . A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve
az időközi választás eredménytelensége esetén - azzal egyidejűleg - értesíti a NEKH-t,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül az őt meg nem illető -
időarányos - támogatási előirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelő
összeg visszautalásáról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár felé .

6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

Előirányzat: 1 100,0 millió forint
a) Igényelhetik 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 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) 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, valamint az anyaországi kapcsolattartás
feladataihoz .
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és
kulturális miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet ad ki .

7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai
Támogatása

Előirányzat: 710,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár
állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez,
valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez . A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az oktatási és
kulturális miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007 . március 30-áig
rendeletben határozza meg .

8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
Előirányzat : 1010,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn,
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a
zene- illetve énekkar működtetésére a helyi önkormányzat 2006 . szeptember 1 fiéig hosszú
távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött . A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális
miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. február 20-áig rendeletet
ad ki .

9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: 9 090,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú
kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2006 . szeptember 30 . napját
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007 . évben esedékes jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez .
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, illetve többcélú kistérségi társulást,



amely felmentés esetében járna.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási 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 három ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I. ütem 2007 .
április 15 ., 11 . ütem 2007. július 15., 111 . ütem 2007. október 1 .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszterrel
egyetértésben - 2007. február 15-éig rendeletet ad ki . E törvény egyúttal felhatalmazza a
támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott pályázatokban megnevezett
személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes
adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse :
- név, anyja neve, születési név,
- születési hely, születési idő,
- lakcím,
- a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
- szolgálati és közszolgálati idő,
- besorolás és munkakör megnevezése,
- a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
- a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
- a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó
adatok (felmentés és végkielégítés összege),
- a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (p1 . a felmentés indokául
szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódok) .
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és
folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly
módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges .
Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is .

10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
Kártalanítása

Előirányzat: 600,0 millió forint
Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására,
akiknek a martinsalakból épült - építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel
rendelkező - lakott lakóépülete a 2002 . január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul . Az igényelt támogatást az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja . A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak
kárenyhítéséről szóló 40/2003 . (111 . 27 .) Korm. rendelet határozza meg . Az igényeket - az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében - a tárgyévben
rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehet teljesíteni .



11. A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett
önkormányzatok támogatása

Előirányzat : 7 200,0 millió forint
Az érintett települési önkormányzatokat - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
szóló 2005 . évi CLIII . törvény 4 . számú melléklet B ) 111. 7 . pontjában foglalt elszámolásnak
megfelelően - a 2006. évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél véglegezett
beszámítási összeg egy része megilleti .

12. Onkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
sajátforrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat: 10 100,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai (továbbiakban :
uniós alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját
forráshoz . Az elmaradottsági, illetve a jövedelmi viszonyok különbsége alapján differenciált
támogatásra kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik
jogosultak :
l . a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott települések,
2. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály
alapján kedvezményezett kistérségek területéről azon települési önkormányzatok, amelyek
2005 . és 2006 . években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatásában részesültek ;
3. az 1 . és 2 . pont szerinti feltételeknek nem megfelelő települési önkormányzatok, amelyek
támogatást kizárólag az általuk fenntartott egyes - külön jogszabályban meghatározott -
térségi feladatot ellátó intézmény fejlesztésének megvalósításához igényelhetnek ;
4 . a többcélú kistérségi társulások
- az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve
- azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek
támogatást, amely fejlesztéssel a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja
egyetért ;
5 . a Ttv. 16 .§-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az 1 . és
2. pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által - a fejlesztési célú uniós pályázatban
-vállalt saját forrás alapján igényelhetnek .
6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs - Európa Kulturális Fővárosa"
nagyprojekt megvalósításához .
Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére
benyújtott pályázat és az uniós alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd
arról a megkeresést követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium részére .
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt . A 2008 . évre
ezen előirányzat 150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható
kötelezettség .
A 2004-2006. években kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007 .
január 1-jével érvényüket vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós
pályázatáró12006 . december 31-éig kedvező döntés születik .



Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007 . október 31-éig van
lehetőség .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - az uniós alapok
tekintetében a fejlesztéspolitikai kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével -
2007. március 1 fiéig rendeletet ad ki .

13. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Előirányzat: 35 240,0 millió forint

Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2007 . 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 2006 . évben ténylegesen teljesített -
környezetvédelmi szempontból súlyozott - férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra,
figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák 2006 . évi
üzemi szintű fajlagos ráfordításait is .
b) A Fővárosi Önkormányzatot az a) pont alapján számított támogatás 2,7-szerese illeti
meg .
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselő-testületi határozattal alátámasztva -
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához 2007 . évben milyen összegű saját forrás
átadásával járul hozzá. Az a) pont szerinti központi támogatás összege ezt az önkormányzati
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg .
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának,
megosztásának és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszterrel
egyetértésben - 2007. január 31-éig együttes rendeletet ad ki .

14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítósának
Támogatása

Előirányzat : [8 000,01 8 500,0 millió forint
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi
közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítósára (a továbbiakban : burkolatfelújítós) az e
célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek . A
társadalmigazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló külön jogszabály által
meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújítósra fordított forrásaik 140%-át
igényelhetik támogatásként .
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak
burkolatfelújítósára igényelnek állami támogatást .



A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2004 .
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003 . (XII.10.) Korm.
rendelet szerinti 1390/03 . számú „A helyi közutak adatai" elnevezésű jelentésben
meghatározott, 2004 . december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a
forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal - számított, régiónkénti előirányzatot e törvény
16. számú melléklete tartalmazza .
Súlyok :
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
- lakó és kiszolgáló utak : 1 .
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3 490,0
millió forint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából .
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás
szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 65 . §-ának (3)
bekezdése szerinti rendeletben szabályozza .

15 . A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Előirányzat: 470,0 millió forint
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben a 2007 . évi szakmai vizsgák lebonyolításához . A hozzájárulás kizárólag a
Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet ad ki .

16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

Előirányzat : 1000,0 millió forint 2007. szeptember 1-jétől
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő
gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek a 11/1994 .
(VI . 8 .) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E . §-ában meghatározott követelmények és
az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató
felkészítést, integrációs felkészítést biztosít, vagy az oktatási miniszter által kiadott
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást
biztosít,
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú
tankönyvek beszerzésére,
- a szakiskolában a Közokt . tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók
után,
- olyan menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles
tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén
munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az



oktatási intézmény - a Közokt . tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi
pedagógiai program alapján szervezi meg,
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben
gyógykezelés alatt álló tanuló után .
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és
kulturális miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a
pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével -
2007 . március 15-éig rendeletet ad ki .

17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat : [1950,01 2 070,9 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos
önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII . törvény
módosításáról szóló 2005 . évi CLXXIX. törvény 22 . §-ával megállapított szolgálatteljesítési
idő csökkentéshez .
Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentés részben vagy egészben :
- túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás kizárólag a 2006. 11 . félévére, valamint a
2007. évre jutó túlórák arányában vehető igénybe (2007 . évben az éves támogatás
megállapítása a 2007 . 1-111 . negyedévekre jutó túlórák átlagának 12 hónapra számított
arányában történik) ;
- létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban
meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető .
A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével
- 2007. január 31-éig rendeletben szabályozza .

18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: 5 000,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben
meglévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai
fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik .
b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása
Előirányzat: 300,0 millió forint 2007 . szeptember 1-jétől
A támogatást a helyi önkormányzatok a közoktatási törvényben meghatározott
minőségbiztosítási mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz igényelhetik .
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a
szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet
ad ki .



19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
Előirányzat: 607,5 millió forint
Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3 . sz. melléklet l Leb),
l l .gb), l l .hb), l Lib), 12abb, 12.ac), 12.c) pontjai szerint jogosultak normatív hozzájárulásra .
A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XX1V . Szociális és Munkaügyi
Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és
munkaügyi miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. február 15-éig
rendelet ad ki .

20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint 2007 . szeptember 1 jétől
A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok a pedagógiai szakszolgálat
fejlesztéséhez, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítéséhez, a
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl . dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar) gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozáshoz .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007 . március 15-éig rendeletet ad ki .

Kiegészítő szabály :
A központosított előirányzatok közül :
- az 1 . pont szerintilakossági közműfejlesztés támogatásánál,
- a 11 . pont szerinti 2006 . évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél
beszámítással érintett önkormányzatok támogatásánál,
- a 12. pont szerinti önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásánál,
amennyiben az 50 . § (5) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a
teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól

8. számú melléklet a 2006. évi. . .törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ

„3. Pedagógiai szakszolgálat

ELŐIRÁNYZAT: 3 382,3 millió forint
FAJLAGOS ŐSSZEG : [1020 000] 1 100 000 forint/fő
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3 . számú mellékletének
16 .4 .1 . pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív
feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16 .4.2. és 16.4.2.3. pont alá tartozó korai
fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban,



pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007 . tanévi nyitó
(október l-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2007/2008 . tanévi nyitó közoktatási
statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai
szakszolgálatot a Közokt . tv . 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34 . §-ában, valamint a
képzési kőtelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994 . (VI . 24.) MKM
rendelet 1 . §-ának (3) bekezdésében és 3/A . §-ában foglaltak szerint szervezik meg .

Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok :
1 . A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig,
április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik .
2. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb okirattal kell alátámasztani .
3 . Az 1-3. pont szerint 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. A 1-3. pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2007/2008. tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2008 . évi zárszámadás
keretében történő elszámolási kötelezettséggel . A 2007/2008 . tanév végét követően
2008 . augusztus 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az
előirányzatok felhasználását .
5 . Az 1 . 1 . és a 3 . 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. tőrvény (a továbbiakban : Ttv .) 8 ., 9 . és 16 . §-a
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja ."

„2 . A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei

2.2 . A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével
biztosítja, hogy a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy
társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő
szabályok 2 .1 . vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek .
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
- a többcélú kistérségi társulás,
- intézményi társulások, vagy
- a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után
támogatás nem igényelhető .

a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : [100 000] 95 000 forint/fő/év 2007 . évre 12 hónapra,



2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG : [73 000] 78 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által
fenntartott - a Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeket teljesítő -
óvodákba, iskolák 1-8 . évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után
igényelhető a következők szerint .
aa) 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,
ab) 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,
ac) amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz
működtetéséről gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabuszszolgáltatás
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 - a lakóhely és az
iskola között - igénybe vevő, rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának
tárgyév február 1 jei és október 1 jei állapotáról a többcélú kistérségi társulás
részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik . A támogatás igénybe vételének
további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon .

b) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13 . évfolyamára
bejáró tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő 2007 . évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, - a Kiegészítő szabályok
2.1 . pontja szerinti feltételeket teljesítő - azon egységes iskola 9-13 . évfolyamára
bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől
különböző településen tagintézménye működik . Támogatás szempontjából bejáró
tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye)
nem az intézmény székhelye szerinti településen van .

c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007 . évre 12 hónapra,
2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott
intézmény - székhelyétől különböző községben - tagintézményeként működő
óvodába, iskola 1-4 . évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban



az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti
feltételeknek. Iskolai tagintézmény esetében a támogatás igénybe vételének további
feltétele, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6 . évfolyammal működjön, 2007 szeptember 1-
jétől kezdődően"

,2.4 . A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak
támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szocty . szerinti következő szociális
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő
szabályok 3 .1 . pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy
szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv . 8., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi társulások
útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Szocty . 120-122 . §-a alapján kötött
szerződés útján lát el :
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás .
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat
ellátásában részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1 .2. pont szerinti feltételeknek .

a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő
A Szocty. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a
családsegítés feladatának ellátásáról .
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a
többcélú kistérségi társulást .
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan
nem foglalkoztathatnak családsegítőt .

b) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 48 000 forint/fő
A Szocty. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő



A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi
segítségnyújtás feladatának ellátásáról .
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg .
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan
nem foglalkoztathatnak gondozót .

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő
A Szocty . 120-122 . §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG : [11 000] 15 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról .
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint
illeti meg .

d) Közösségi ellátások
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 300 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 2 000 000 forint/szolgálat
A Szocty. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 000 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi
ellátások biztosításáról .
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3 .1 . pontjának
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg .

e) Támogató szolgálat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 3 500 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 3 000 000 forint/szolgálat
A Szocty. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG : [1500 000] 2 000 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató
szolgálat feladatának ellátásáról .
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3 .1 . pontjának
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg .

j) Nappali ellátás



Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 90 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 64 000 forint/fő
A Szocty. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szocty . alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az
időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos
személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű
biztosításáról .
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti
meg .
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok
ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz,
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel ."

Indokolás

Az árak és az infláció várható jövő évi drasztikus növekedése indokolttá teszi
többletforrások biztosítását . A kormány által beterjesztett költségvetési javaslat
nem biztosít elegendő forrást az intézmények működéséhez .
A normatív hozzájárulások részbeni csökkenését tervezik, ami tovább rontja az
önkormányzatok helyzetét . A normatív támogatásokat nem lehet tovább
csökkenteni, sőt jelentős növelésére lenne szükség .
Ezért módosító javaslatunkban ezen támogatások növelését javasoljuk.

Budapest, 2006 . november 18 .

Kovács Zoltán

	

Dr. Bóka István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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