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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban : Költségvetési bi-

zottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a to-

vábbiakban : Alkotmányügvi bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

szóló T/1145/808. számon beterjesztett egységes javaslatot, valamint az ahhoz benyújtott : T/1145/809-

819. számú módosító javaslatokat .

ORSZÁGGYCLÉS HIVATALA

Megjegyzés : Az Előterjesztő az egységes javaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket ( 1 zárójel közé téve, vastag betűvel
szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbí-
rálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti
tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támoga ja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat ajelenlévő
képviselők egyharmadának támogatását megkapta . Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a
módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat Az Előterjesztő az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy
a pontok jelölésére is vonatkozik, ajavaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak Az Előterjesztő az egységes
javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is .



2

1. rész

1 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés a központi költségvetés 2007 . évi

a) bevételi főösszegét [6 669 491,1] 6 669 545,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét [8 325 976,71 8 326 030,7 millió forintban,

c) hiányát 1 656 485,6 millió forintban

állapítja meg .

(2) A Kormány az Áht . 52. § (1) bekezdése szerinti határidőkre olyan éves költségvetési törvényjavas-
latokat köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, amely összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy a
(3) bekezdés szerinti maastrichti elsődleges egyenlegmutató a bruttó hazai termék arányában eléri az
alábbi értékeket :

a) 2008-ban 0,0%,

b) 2009-ben 0,9%,

c) 2010-ben 1,1% .

(3) E törvény alkalmazásában maastrichti elsődleges egyenlegmutató az Áht. [8. §-ának (4) bekezdése]
116. ~-a (2) bekezdésének 2 . pontja szerinti mutató [a kamatkiadások figyelembe vétele nélkül] ."

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

2 . Varga Mihály képviselő az egységes javaslat 1 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasol-

j a :

„(2) A Kormány az Áht . 52. § (1) bekezdése szerinti határidőkre olyan éves költségvetési törvényjavas-
latokat köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, amely összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy a
(3) bekezdés szerinti - az államháztartás alrendszereire összesen vonatkozó- maastrichti elsődleges
egyenlegmutató a bruttó hazai termék arányában eléri az alábbi értékeket:

a) 2008-ban 0,0%,

b) 2009-ben 0,9%,

c) 2010-ben 1,1%."

Indokolás : Lásd a T/1145/816 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



a) 2008-ban [0,010,3%,

b) 2009-ben [0,911,2%,

c) 2010-ben [1,111,4%."
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3 . Balfa Mihály képviselő az egységes javaslat 1 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasol-

j a :

„(2) A Kormány az Áht. 52. § (1) bekezdése szerinti határidőkre olyan éves költségvetési törvényjavas-
latokat köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, amely összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy a
(3) bekezdés szerinti maastrichti elsődleges egyenlegmutató a bruttó hazai termék arányában eléri az
alábbi értékeket :

Indokolás : Lásd a T/1145/815 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közokta-
tási feladatokra az e törvény 3 . számú melléklet 15., 16 .1 .-16.10.,17 . pontjában, az 5. számú melléklet 6 .,
15 ., 16 ., 18 ., 20 ., 23 . pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I . részének 1 . és 3 . pontjában megállapított,
a helyi önkormányzatot normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági
feltételek mellett normatív támogatás és hozzájárulás illeti meg ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 31 . § (1) bekezdése a) pontjának a következő módosítását ja-

vasolja :

,,a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartó] át normatív hozzá] árulás illeti meg -
figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3 . számú melléklet 15-17. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 6 ., 15 ., 16 ., 18 ., 20 ., 23 . pontjában, továbbá a 8 . számú melléklet 1 . részének 1 . és 3 . pontjában meg-
állapított, a helyi önkormányzatot normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és
jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja
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6. Zsigó Róbert, Dr. Nsán László, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László
képviselők az egységes javaslat 31 . § (1) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolják :

„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - fi-
gyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3. számú melléklet 15-17 . pontjában, az 5 . számú mellék-
let 6 ., 15 ., 16 ., 18 ., 20., 23 . pontjában, továbbá a 8. számú melléklet 1 . részének 1, 2 . és 3 . pontjában
megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken
és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel ."

Indokolás : Lásd a T/1145/814 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 31. §-a (2)-(3) bekezdésének a következő módosítását javasol-

ja:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 . évi CXX1V. törvény (a továbbiakban :
az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6 . §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jo-
gosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási
szolgáltatás számától - 145 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenn-
tartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatás-
ban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3 . számú melléklet 15 .1 . és 16.4.1 . [(2007 . szeptember
1-jéig)j pontjaiban 2007 . au usztus 31-éi- a 15 .2. onfában 2007 . sze tember 1-től figyelembe vehető -
törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján . E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézmé-
nye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult .

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47 . §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó
országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek . tv. 47. §-ának
(10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 145 000 forint/év
kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai
közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3 .
számú melléklet 15 .1 . és 16.4.1 . [(2007 . szeptember 1-jéig)j pontjaiban 2007 . augusztus 31-éig, a 15 .2 .
pontjában 2007 . szeptember 1-től figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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g. Jauernik István és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők az egységes javaslat 31. § (7) be-
kezdés d) pontjának elhagyását javasolják

/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgálta-
tás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója 2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt
normatív állami hozzájárulásokra - a 3 . számú mellékletben, valamint a Kiegészítő szabályok 5/A . pont-
jában megfogalmazott feltételeken túl - akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségveté-
séről szóló 2005 . évi CLIII . törvény 30 . § (7) bekezdésében foglaltaknak eleget tett . A személyes gon-
doskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új
belépőnek minősül/

„c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szocty . 1178. §-a szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellátásnál
azon ellátottak esetében, akikre tekintettel 2006 . december hónapban normatív hozzájárulásban nem ré-
szesült [,]_

[d) a bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegnél azon ellátottak esetében, akikre tekin-
tettel e jogcímen 2006- december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült .]"

Indokolás : Lásd a T/1145/809 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 34. §-a (1)-(2) bekezdésének a következő módosítását javasol-

ja:

„(1) A Kormány által 2007 . évben újonnan vállalható egyedi állami, kezességek és állami garanciák
együttes összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 150 000 millió forintot .

(2) A 2007. évben elvállalt és még 2007 . évben lejáró kezesség- és garanciavállalások a lejárat napját
követően nem terhelik tovább az (1) bekezdésben meghatározott keretet ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatta

10 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 37. §-a (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - euróban meghatározott - éven túli lejáratú hitelek-
hez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfo-
lyam-[garancia] fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított, együttes állománya
2007. év folyamán legfeljebb 1200 000,0 millió forint lehet ."
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Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

11 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 38. §-ának a következő módosításátjavasolja :

„Az Áht. 33. §-ának Q4]13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982 . évi 28 .
törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is . Ha a
kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség
alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben
azonnali fizetési kötelezettségük keletkezik . A fizetési kötelezettség teljesítésére az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzato-
kat."

Indokolás : Lásd a T/1145/817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

12. Az Előterjesztő az egységes javaslat 66. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(1) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális fejlesztési
[és megyei területfejlesztési] tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált fejlesztési programok
támogatási kereteinek régiónkénti összegét a 16 . számú melléklet szerint állapítja meg .

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

13 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 66. §-a (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16 . számú mellékletben foglalt decentralizált fejlesztési prog-
ramok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2007 . január 31-éig rendeletben szabályoz-
za. Biztosítani kell, hogy a decentralizált területfejlesztési programok (XI . fejezet, 12 . cím, 3 . alcím, 4 .
jogcím-csoport) új döntéseinél a leghátrányosabb helyzetű kistérségek régiónkénti egy főre jutó támoga-
tása legalább 20%-kal haladja meg a régió többi kistérségének egy főre jutó támogatását ."



7

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

14. Az Előterjesztő az egységes javaslat 68. §-a (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(5) A Munkaerőpiaca Alap a központi költségvetésbe [113 609,5] 113 309,5 millió forintot ad át részben
a megváltozott munkaképességűek támogatásához, valamint a munkanélküli ellátórendszer változásával
összefüggő költségvetési kiadásokhoz való hozzájárulásként . „

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 68. §-a (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1 . Hazai innováció támogatása címből 1 000,0 millió
forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC . törvény 8 . § (1) bekezdése fi-
gyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban hasznosuló ínnovácíót
megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani . Az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban : OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított ki-
írásra beérkező pályázatok előszűrését - megállapodás alapján - az OTKA Bizottság végzi ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat 88. §-a (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(4) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003 . évi CXXVIII. törvény (Autópálya törvény) 2 . számú mel-
lékletben („a 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak„ ) foglaltak szerint tervezi a XV .
fejezet 28 . alcímen a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés teljes előkészítését és annak költségeit ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. számú mellékletének X. Miniszterelnökség fejezet, 12 .
Alapok támogatása cím, 1 . Szülőföld Alap támogatása alcím, 1 . Adomány-kíegészítés jogcímcso-
port nevének a következő módosítását javasolja:

„X. Miniszterelnökség fejezet 12. Alapok támogatása cím, 1 . Szülőföld Alap támogatása alcím, 1 . Ado-
mány-kiegészítés és SzJA 1 %-a jogcím-csoport"

Indokolás: Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

18. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 1. számú melléklete XVI. fejezet, 10. cím, 2 .
alcím, 6. jogcím-csoportjának a következő módosítását javasolja :

"XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring
működtetése [(14202 Környezeti kárelhárítás, mérés,
ellenőrzés)]

	

150,0"

Indokolás : Lásd a T/1145/819 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért



19 . Az Előterj esztő az egységes j avaslat 1 . számú melléklete X X . fejezetének a következő módosítását j avasolj a:
(Millió forintban, egy tizedessel)

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

9

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

[6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójá-
nak folytatása

[150 .0] -150,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás] [150,0] -150,0

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Egyéb fejlesztést támogatás

6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folt'- +150,0 150 0
tatása

2 Felhalmozási költségvetés

7 EQt'éb beruházások és fejlesztési támogatások +150,0 150 0



20 . Az Előterj esztő az egységes j avaslat 1 . számú melléklete X L I I . fejezetének a következő módosítását j avasolj a :
(Millió forintban, egy tizedessel)

Indokolás: Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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42 XLII. A KŐZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI

3 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó 11238 271,3 +54,0 1238325,3
9 1 .1 .1 .1 .

	

IX. HELYI
^XIVnnNR nxTV7 AT(1V

1 Normatív hozzájárulások

[9 Pénzbeli szociális juttatások] [135,0] -135,0

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [16 331,7] +59,6 16 391 3

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés [33 713,0] -994,0 32719,0

13 Hajléktalanok átmeneti intézményei [1376,6] -308,6 1 068 0

14 Gyermekek napközbeni ellátása [5 424,41 +628,0 6 052 4

15 Közoktatási alap-hozzájárulások [329 176,81 -1 824,1 327 352,7

16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,61 +187,7 101 344,3

17 !

	

Gyermek- és ifjúságvédelemmel
összefüggő szociálisjuttatásokszolgáltatások (32 830,0] 3 291,6 295384

2 Központosított előirányzatok [92 230,4] +6493,4 98723,8
[21 Belterületi utak szilárd burkolttal való ellátásának támogatása] [2 500,01 -2500,0

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 188,0] +716,1 6 904 1

2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz [31 215,0] +9,5 31 224 5

4 A többcélú kistérségi társulások támogatása [18 287,01 +1013,0 19 300 0
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21 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. számú melléklete 2. pontjának a következő módosítását
javasolja :

„2. Körzeti igazgatás

a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

aa) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 300 000 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 III . 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/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányza-
tonként 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 2005 . október 1 je és 2006. szeptember 30-a közötti
ügyiratszáma szerint illeti meg .

ac) Gyámügyi igazgatási feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

280 forint/fő

A hozzájárulás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997 .(IX.10.) Korm. rendelet [a külön jogszabályban] által kijelölt városi, fővárosi, kerüle-
ti önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi és gyámügyi igaz-
gatási - elsőfokú gyámhatósági - feladataihoz illeti meg, a 2006 . december 31-ei állapot szerint .
Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnok-
ság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához
kapcsolódó hozzájárulást is .

b) Epítésügyi igazgatási feladatok

ba) Alap-hozzájárulás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

50 forint/fő

A hozzájárulás - lakosságszám szerint - [az építésügyi hatósági feladatokat ellátó,] a kiemelt
építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, va-
lamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997 . (XII . 5 .) Korm. rendeletben kiemelt építésügyi ha-
tósági feladatok ellátására [külön jogszabályban] kijelölt körzetközpont és nem körzetközpont
önkormányzatokat illeti meg [2006. december 31-ei állapot szerint] .



1 2

bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

4 600 forint/döntés

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az épí-
tésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004, évi CXL . törvény szerinti döntéseinek azÖnkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 2005 . október 1 je és 2006. szeptember 30-a közötti
száma szerint illeti meg ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

22 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. számú melléklet 7. pontja utolsó bekezdésének a követke-
ző módosítását javasolja :

„A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az or-
szágos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
[külön jogszabály ]240/2006.(XI.30.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkor-
mányzatait lakosságszám szerint illeti meg ."

Indokolás Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

23. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3 . számú melléklete 15.2. pontjának a következő módosítását
javasolja :

„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 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 iskolá-
ban, 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 feltételek-
kel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt . tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméte-
rek szerint számított teljesítmény-mutató után jár . A teljesítmény-mutató számítása a Közokt . tv .
3 . számú mellékletében az óvodai csoportokra, az iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott átlaglét-
számok, az óvodai nevelési, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kö-
telező óraszáma figyelembevételével történik a következő képlet szerint:
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[Tml, Tm2 = (T / O) x Teh]

Ahol:

Tml, 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 cso-
port/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 átlag-
létszám,

Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, il-
letve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre épülő elismert időkeret (tanórában),
és

- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. számú melléklete 16.2. pontjának a következő módosítását
javasolja :

„16.2 . Alapfokú művészetoktatás

16 .2 .1 . Zeneművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

105 000 forint/fő/év 2007 . évre 12 hónapra,
2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetokta-
tási intézmény zeneművészeti ágán - a 16 .2 .2. pontban meghatározott kivétellel - az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló
27/1998 . (VI . 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatás-
ban részt vevő tanulók után.

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
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16 .2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

50 000 forint/fő/év időarányosan
a 2007. költségvetési év első 6 hónapjára számítva
40 000 forint/fő/év időarányosan
a 2007. költségvetési év utolsó 6 hónapjára
és a 2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetokta-
tási intézmény képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók lét-
száma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban
részt vevő tanulók után is .
A 16 .2. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő

tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16 .2 .1. és 16.2.2. jogcím

szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészet-

oktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatás-

ban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána .

A tanulót azon a jogcímen keli figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötele-
zettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biz-
tosítanak . A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze .

A 16.2 . pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok
10. p) pontja szerinti [- ]előírás[ai]nkat is ."

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

25. Zsigó Róbert, Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László
képviselők az egységes javaslat 3. számú melléklete 16.2.2. pontjának a következő módosítását javasol-
ják :

„16 .2 .2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :[50 000]59000 forint/fő/év 2007 . évre 12 hónapra, időarányosan a [2007.]2008.
költségvetési év első [6]8 hónapjára számítva [40 000 forint/fő/év a 2007 . költ-
ségvetési év utolsó 6 hónapjára és a 2008 . évre időarányosan 8 hónapra szá-
mítva]"

Indokolás : Lásd a T/1145/810 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

26. Zsigó Róbert, Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László
képviselők az egységes javaslat 3. számú melléklete 16 .2.2. pontjának a következő módosítását javasol-
jdk :

„16 .2 .2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :50 000 forint/fő/év 2007 . évre 12 hónapra, időarányosan a [2007.]2008. költség-
vetési év első [6j8 hónapjára számítva [40 000 forint/fő/év a 2007 . költségvetési
év utolsó 6 hónapjára és a 2008 . évre időarányosan 8 hónapra számítva]"

Indokolás : Lásd a T/1145/811 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Zsigó Róbert, Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László
képviselők az egységes javaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10 . pont p) alpontja követ-
kező kiegészítését j avasolj dk :

/p) A 16 .2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei a
2007/2008. tanévtől módosulnak :/

„c) 2007 . szeptember 1-iétől a hozzájárulás 100 %-át veheti igénybe a fenntartó, ha úiintézményt hozott
létre, feltéve, hogy az alapítást követő egy hónapon belül kezdeményezi az R-ben meghatározott eljárás
megindítását.
d) 2007. szeptember 1 jétől a hozzájárulás 100 %-át veheti igénybe a fenntartó, ha meglévő intézményét
addig átszervezte, feltéve, hogy 2007.március 31-éig az átszervezés előtt álló intézmény vagy az átszer-
vezéssel érintett intézmények egyike kezdeményezte az R-ben meghatározott eljárás megindítását .
e) Amennyiben a minősítés során az intézmény nem felelt meg az R-ben meghatározott követelmények-
nek, köteles a határozathozatal időpontjától számított hat hónapon belül a minősítés során feltárt hiányos-
ságok megszüntetésére. E határidő lejártát követő 30 napon belül újabb minősítési eljárás kezdeményez-
het, melynek elmulasztása esetén 2009.március 31-ig újabb minősítési eljárás lefolytatását nem kérheti.
A megismételt minősítési eljárást a kezdeményezést követő három hónapon belül le kell folytatni ."

Indokolás : Lásd a T/1145/812 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28. Zsigó Róbert, Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László
az egységes javaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályok 10 . pont p) alpontja következő módo-
sításátjavasolja :

„p) A 16 .2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei a
2007/2008 . tanévtől módosulnak :
a) 2007 . szeptember 1 jétől a hozzájárulás 50 %-a vehető igénybe, ha
aa) a fenntartó 2007 . március 31-éig nem kezdeményezte a közoktatás minőségbiztosításáról és minőség-
fejlesztéséről szóló 3/2002 . (11 . 15 .) OM rendelet 10-14/F. §-ban (a továbbiakban : R) meghatározott
eljárás megindítását,
ab) az R-ben meghatározott - aa) pont szerinti időpontig kezdeményezett - eljárás alapján az alapfokú
művészetoktatási íntézmény nem felelt meg a minősítési követelményeknek .
b) 2007. szeptember 1 jétől továbbra is a hozzájárulás 100 %-át veheti igénybe a fenntartó, ha 2007 . már-
cius 31-éig kezdeményezte az R-ben meghatározott eljárás megindítását, de minősítésére önhibáján kívül
még nem került sor, továbbá ha az R-ben meghatározottak szerint az alapfokú müvészetoktatási intéz-
mény legalább az előminősítési eljárásban megfelelt [2007. július 31-éig . 2008. január 1-jétől csak ab-
ban az esetben jár a normatív hozzájárulás 100 %-a] , illetve ha a ,,Minősített alapfokú művészetokta-
tási intézmény", vagy a ,,Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet megszerezte[
2007. december 31-éig] .
Aza)-b) pontok szerinti hozzájárulásra való igényjogosultság meghatározásánál figyelembe kell venni a
Közokt. tv. lúszámú. melléklet Második rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI" cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető
gyermek-, tanulói létszám megállapítása" alcímben foglalt előírásokat ."

Indokolás : Lásd a T/1145/813 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

29 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 4. számú melléklete B)/III.M. a) és c)-d) pontjának a követ-
kező módosítását javasolja :

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

„ a) község 500 főig [32 720132 724

c) község 2000 fő felett [32 925]32 927
d) város 10 000 főig [34 800135 040"



17

30. Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. számú melléklete 12. pontja 6. alpontjának a következő
módosítását javasolja :

„6 . a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 . évi CX:XXV. törvény 16 . §-a
szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az 1 . 1 [és ]2 . vagy 3 . pont szerinti fel-
tételeknek megfelelő tagjaik által - a fejlesztési célú uniós pályázatban - vállalt saját forrás alapján igé-
nyelhetnek ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

31 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. számú melléklete 18 . c) pontjának a következő módosítá-
sátjavasolja :

„C) TELJESÍTMÉNY MOTIVÁCIÓS PÁLYÁZATI ALAP

Előirányzat :

	

1000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kol-
légiumok rendelkeznek a [Kt.]Közokt. tv. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott minő-
ségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a [Kt.]Közokt. tv . 85 . §-ának (7) bekez-
désében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal, feltéve, hogy az intézményi
minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezte, valamint az önkormány-
zati testület értékelte és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meg-
határozott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtet önértéke-
lési tevékenysége részeként .
A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt. tv. 118 . §-ának (10) bekezdése szerinti ki-

emelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét növeli és ennek keretében történ-
het a felhasználása."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

32 . . Tatai-Tóth András képviselő az egységes javaslat 5. számú melléklete 18 . c) pontjának a követ-
kező módosítását javasolja:

/18 . KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI CÉLOK TÁMOGATÁSA/
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„C) TELJESÍTMÉNY MOTIVÁCIÓS PÁLYÁZATI ALAP

Előirányzat :

	

1000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok] igényelheti[k] közoktatási intézménye számára, ha az ál-
tala[uk] fenntartott óvod[ák]a, iskol[ák]a, kollégiumok] rendelkez[ne]ik a Kt . 40. §-ának (10)-(11)
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendel-
kezik a Kt . 85 . §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati közoktatási intézményrend-
szer működésének minőségirányítási program[mal 'ával, feltéve, hogy az intézményi minőségirá-
nyítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezte, valamint az önkormányzati testület
értékelte és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott
módon pedagógus [vagy alkalmazotti] teljesítményértékelés[i] t végez [rendszert működtet] önér-
tékelési tevékenysége részeként .
A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti ki-

emelt munkavégzésért megállapítható keresetkíegészítés összegét növeli és ennek keretében történ-
het a felhasználása .
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, el-

számolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális míníszter - az ön-
kormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális
és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet ad kí ."

Indokolás : Lásd a T/1145/818 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

33. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. számú melléklete 1. Önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1 .3. pont 1 .3.1. alpontjának a következő módosítását
javasolja:

„1 .3 .1 . A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni . Ezen belül a
köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban : PPP) keretében megvalósult létesítmények
esetében, ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2007. évben költ-
ségvetési támogatásban részesülnek, a működési kiadások körében - a szolgáltatási szerződés ha-
tálya időszakában - kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetés-
hez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25 %-a vehető figyelembe . Az üzemeltetési célú hozzájáru-
lás-rész arányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlő-
nek kell tekinteni . - Egyéb esetben aPPPkeretei között megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó mű-
ködési kiadások nem vehetők számításba ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja
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34 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. számú melléklete 1 . Önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1 .3. pont 1 .3.3. alpontjának a következő módosítását
javasolja :

„1 .3 .3 . A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit - az OU finanszírozási
kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó mű-
ködési célú forrásai, ideértve a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi
CLIII. törvény (továbbiakban : 2006. évi költségvetési törvény) 4. számú melléklete B) 111 . 8 . pont-
ja szerint a 2006 . évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásakor megmaradó ösz-
szegből az önkormányzatot megillető összeget is, és intézményi működési bevételek, az önkor-
mányzatok sajátos működési bevételei, a támogatásértékű működési bevételek és az államháztartá-
son kívülről átvett működési célú pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és értékpapírokból
származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli működési célú pénzmaradvány és a felhalmo-
zási bevételből működésre tervezett összeg képezi . Amennyiben az intézményi működési és ön-
kormányzati sajátos működési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az
előző évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértéké-
vel, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok - előzőek szerint figyelembe vett - sa-
játos működési bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-
képességet, e különbözet szintén csökkenti a számított forráshiányt."

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

35. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. számú melléklete 1 . Önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1 .10. pontjának a következő módosítását javasolja :

„1 .10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, amennyi-
ben a IX . Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó ren-
delkezések - e törvény 16. § (2) bekezdése és 51 . § ([5]6) bekezdése - lehetőségei kimerültek ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. számú melléklete 1 . Önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1 .11. pont 1 .11 .3 . alpontjának a következő módosítá-
sát javasolja :

„1 .11 .[3]2 . A jelen melléklet 1 .3 .9 . pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor - legfeljebb
az országos településkategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig - az önkormányzat előző
évi kiadását csökkenti :
1 .11 .[3]2 .1 . a 3 500 fő vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa fenn-
tartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, valamint a körjegyző-
ség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű
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működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközö-
kön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadásnak 2008 . évben a
20 %-a, 2009. évben a 10 %-a, 2010. évtől 0 %-a,
1 .11 .[3]2 .2. 2008 . évtől a jelen melléklet 1 .3 .7 .4 . pont szerint számításba vett működési célú hitel
és felhalmozási bevétel működési célra felhasznált együttes összegének a 100 %-a."

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7 . számú melléklete e) pontja alatti lábjegyzetnek a követke-
ző módosítását j avasolj a :

„*Amennyiben a Tolna Megyei Őnkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bü me a Németek
Magyarországi Országos Őnkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat idő-
arányos része átcsoportosul az 1 . Országgyűlés [ . . .]fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok
támogatása cím 4 . Németek Magyarországi Országos Őnkormányzata alcím előirányzatba ."

Indokolás : Lásd a T/11451817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

38. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete I. 1. pontjának a következő módosítását
javasolja:

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

mogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1805,711787 0 millió forint"

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

39. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete I . 2 . pontjának a következő módosítását
javasolja :
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„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1597,211690 9 millió forint"

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

40. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete I . 3 . pontjának a következő módosítását
javasolja :

„3 . Pedagógiai szakszolgálat

ELŐIRÁNYZAT :

	

[3 382,3]3 426 2 millió forint"

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

41 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete 11 .1 . pontjának a következő módosítását
javasolja :

„1 . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT :

	

83 655,7 millió forint

A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a további-
akban: Szocty.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szocty . 41 . §-
ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szocty . 55/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja
alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szocty .
38 . §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és a Szocty . 38 . §-ának
(2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, vala-
mint a Szocty . 41 . §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási já-
rulékra kifizetett összegek, a Szocty . 55/A . §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 208 . §-a szerinti kiegészítő gyer-
mekvédelmi támogatás és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak részére megállapított rend-
szeres szociális segély 90 %-ának, valamint a Szocty . 43/A . §-ának (1) bekezdése szerinti emelt
összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának és a
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház
által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005 . (VIII . 5 .) Korm. rendelet
alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére szolgál ."

Indokolás: Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja
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42. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete 11 .3. pontjának a következő módosítását
javasolja :

„3 . Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[321,9]331,4 millió forint"

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

43. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete 111 .1 . a) pontjának a következő módosí-
tásátjavasolja:

„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 hivatá-
sos 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.1 illetményrendszerének megfelelő illetményt tar-
talmazza ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatta
- a Költségvetési biz . támogatja

44 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú melléklete IV. pontjának a következő módosítását
javasolja :

„1V. A TŐBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[18 287,0] 19 300,0 millió forint"

Indokolás : Lásd a T/11451817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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45 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. számú mellékletének IV. A többcélú kistérségi társulások
támogatása Kiegészítő szabályok 2 . pont 2.1. alpontjának a következő módosítását javasolja :

„2.1 . Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás e pont szerinti feltétele-
ket teljesítő intézményt tart fenn igényelheti a 2 .2 .1 . pont szerinti támogatásokat . Azon önkormány-
zatokat, melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú
kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe venni,
ha az intézmények teljesítik a Kiegészítő szabályok 2.1 .1. a), illetve c) pont[ok]_ai, és a Kiegészítő
szabályok 2.1 .2. a), illetve c) pont[ok]jaí szerinti feltételeket ."

Indokolás : Lásd a T/1145/817. számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja



46 . Az Előterj esztő az egységes javaslat 11 . számú melléklete L X X I . fejezetének a következő módosítását javasolj a:
(Millió forintban, egv tizedes-

sel)

Indokolás : Lásd a T11145/817 . számon benyájtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+~ MÓDOSÍTOTT ELŐI ' YZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

LXXI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1475 771,6] +280,0 1476051,6

2 Biztosította nyugdíjjárulék

1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [240 914,1] +113,3 241027A

2 Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjá-
relék

[18 863,41 +6,7 18 870,1,

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb be-
vételek

[13 Minimum járulékalappal összefüggő különadó] [400,0] -400,0



47 . Az Előterj esztő az egységes javaslat 12 . számú melléklete L X X I I . fejezetének a következő módosítását j avasolj a :

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
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LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [578 244,01 +176,0 578 420,0

2 Biztosította egészségbiztosítási járulék

1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék [465 230,01 +154,0 465 384,0

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb be-
vételek

[13 Minimum járulékalappal összefüggő különadó] [330,0] -330,0
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48. Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. számú mellékletének 2 . Amennyiben e törvénynek az eu-
rópai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve ezen támogatások fo-
lyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben
foglalt lehetőségek kimerültek, az eredeti támogatási előirányzat 45%-ával, e fölött a Kormány dön-
tése alapján túlléphető című pontjának a következő kiegészítését javasolja :

„XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (17 . cím, l . alcím, 1 . jogcím-csoport)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés (17 . cím, 3 . alcím, 3. jogcím-
csoport)"

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja



A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

27

49. Az Előterjesztő az egységes javaslat 16. számú mellékletének a következő módosítását javasolja:

A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege

millió forintban

Indokolás : Lásd a T/1145/817 . számon benyújtott módosító javaslatot

16. számú melléklet a 2006. évi. . .törvényhez

Megnevezés

Közép-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld Dél-Alföld

összesen

régió

Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
[8 168,41

71069

[3 015,5]

30741

[2 937,7]

29726

14895,11

50167

[9 364,11

96145

[10204,7]
105656

[5 511,91

57470
44097,4

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

5 . sz . melléklet, 14 . pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterüle-
ti közutak burkolatfelújítósának támogatása 4011,5 714,9 630,5 606,6 645,5 680,1 710,9 8000,0

6 . cím Címzett és céltámogatások 8,4 3,3 3,8 24,2 58,7 75,5 26,1 200,0
7 . cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támoga-

tála, a 16 . § (1) bek. d) pontja szerint 1 266,5 1061,3 1 129,2 1 538,0 2040,9 2275,8 1 558,3 10870,0

10 .

	

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatásacím 0,0 0,0 28,0 724,9 1 875,2 2419,7 752,2 5800,0

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet

12 . cím, 3 . alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
2 . jogcímcsoport Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím 0,0 0,0 0,0 0,0 1 880,2 805,8 0,0 2686,0
3 . jogcímcsoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok 14,1 45,0 93,0 32,5 15,6 30,1 33,8 264,1
4 . jogcímcsoport Decentralizált területfejlesztési programok 902,9 828,3 735,8 1662,6 2509,2 3572,2 2066,3 12277,3

LXIA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

1 . cím Hazai innováció támogatása
[1965,0]

903,5

[362,7]

421,3

[317,4]

352,3

[306,3]

427,9

[338,8]

589,2

[345,5]

706,4

[364,3]

599,4
4000,0



II . rész

Az Alkotmányügyi bizottság - az előterjesztő egyetértésével - megállapítja, hogy a
T/1145/808 . számú egységes javaslat 1 . számú melléklete XVI . fejezet, 10 . cím, 2 . alcím, 6 . jog-
cím-csoportja helyesen a következő :

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring
működtetése (14202 Környezeti kárelhántás, mérés,
ellenőrzés)

	

150,0

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya
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Budapest, 2006 . december 21 .

Varga Mihály sk.

	

Dr. Avarkeszi Dezső sk .
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki

	

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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