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1 . §

Képviselői önálló indítvány

2007 évi . . . törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVIL törvény

módosításáról

(1) A Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban : Költségvetési törvény) IX . Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2 .
Központosított előirányzatok cím kiadási előirányzata 98 972,3 millió forintra változik .

(2) A Költségvetési törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20 . Tartalékok cím, 1 . Költségvetés
általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 41951,5 millió forintra változik.

2.§

A Költségvetési törvény 5 . számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép .

3.§

E törvény a kihirdetésének napján lép hatályba .

Melléklet a 2007. évi. . . törvényhez

„5 . számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

1 . Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat :

	

3000,0 millió forint

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004 . (IX . 23 .)
Korra. rendelet szerint igényelhető .

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása



Előirányzat:

	

4800,0 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 javaslata alapján a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter dönt .

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat :

	

150,0 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. február 15-éig rendeletet ad ki .

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Előirányzat :

	

85,0 millió forint

Támogatásra jogosult minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat .
Az önkormányzatok részére a támogatás összege a - Határőrség Országos Parancsnoksága
által az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak 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 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kezdeményezésére

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. március 25-éig egy összegben
intézkedik.



5 . Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

Előirányzat :

	

1586,4 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/települési kisebbségi
önkormányzat, melynek folyósítása az érintett helyi önkormányzaton keresztül történik . A
támogatás éves összege 5 000 ezer forint/területi 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 tőrtévő 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 :

	

1100,0 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 1100 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.) Korm. határozattal 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. február 15-éig rendeletet ad kí .



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 és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
véleményének kikérésével - 2007. február 15-éig 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-jéig 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 és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
véleményének kikérésével - 2007. február 15-éig rendeletet ad ki .

9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat :

	

9090,0 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
kővetően 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 ősszege 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 ősszeg 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 megszűntetett 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/megszüntetés 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 2004 . évi CXXII . 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 . (III . 27.) Korm. rendelet határozza meg. Az igényeket - az
Önkormányzati és Ter(iletfejlesztési 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 :

	

7200,0 millió forint

Az érintett települési önkormányzatokat - a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről
szóló 2005 . évi CLIII. törvény 4 . számú melléklet B) III . 7. pontjában foglalt elszámolásnak
megfelelően - a 2006 . évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél véglegezett
beszámítási összeg egy része megilleti .

12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat :

	

10 100,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai (a
továbbiakban: uniós alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz
szükséges saját forráshoz . Az elmaradottsági, illetve a jövedelmi viszonyok különbsége
alapján differenciált támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi
személyiségű társulásaik igényelhetnek :



l . a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott települések ;
2. azon települési önkormányzatok, amelyek 2005 . és 2006 . években az önhibájukon kívül

hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesültek;
3 . a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály

alapján a kedvezményezett kistérségek területén lévő települések ;
4. az 1-3 . pontok szerinti feltételeknek nem megfelelő települési önkormányzatok, amelyek

támogatást kizárólag az általuk fenntartott egyes - külön jogszabályban meghatározott -
térségi feladatot ellátó intézmény fejlesztésének megvalósításához igényelhetnek ;

5 . 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 ;
6. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 . évi CXXXV.

tőrvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az 1 ., 2 .
vagy 3 . pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által - a fejlesztési célú uniós pályázatban
- vállalt saját forrás alapján igényelhetnek ;

7. 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 . július

1-jével érvényüket vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós pályázatáról
2007. június 30-ig 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-jéig rendeletet ad ki .

13 . Helyi közösségi 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 -

kömyezetvédelmi 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 :

	

8000,0 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 társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006 . (XI . 30.)
Korra. rendeletben 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.) Korra .
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 3490,0

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 66 . §-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 :

	

2600,0 millió forint

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 nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/1). §-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 és a tanulók differenciált tankönyv-vásárlási támogatására,

- a szakiskolában a Közokt . tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után,

- azon szakiskolai, középiskolai tanulók után, akik számára a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994 . (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/1 . §-ában
foglaltak szerint szervezik meg a nevelést, ellátást,

- 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 tanulók 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:

	

1930,0 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 . II . 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 :

	

5000,0 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 I-
jétől

A támogatást a helyi önkormányzatok a közoktatási törvényben meghatározott
minőségbiztosítási mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz igényelhetik .

c) Teljesítmény motivációs pályázati alap

Előirányzat :

	

1000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák,
iskolák, kollégiumok rendelkeznek a Közokt . tv. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében
meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv .
85 . §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal,
feltéve, hogy az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség)
véleményezte, valamint az önkormányzati testület értékelte és ezek alapján a közoktatási
intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy
alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtet önértékelési tevékenysége részeként .
A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt . tv. 118. §-ának (10) bekezdése

szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét növeli és ennek
keretében történhet a felhasználása .
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 :

	

150,9 millió forint

Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3 . számú melléklet
1 Leb), 1 l .gb), 11 .hb), 1 Lib), 12.abb), 12.ac), 12.c) pontjai szerint jogosultak normatív
hozzájárulásra .
A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XXVI . Szociális és Munkaügyi

Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és
munkaügyi miniszter - a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter véleményének kikérésével - 2007. február 15-éig rendeletet ad ki .

20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása

Előirányzat :

	

400,0 millió forint

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 foglalkozások nevelési-oktatási
intézmény együttműködésével történő megszervezéséhez .



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 .

21 . Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása

Előirányzat :

	

2500,0 millió forint

A támogatás a fővárosi kerületeket és a 60%-ná1 nagyobb arányú burkolatlan belterületi
úthálózattal rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg .

Az előirányzatból 1500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan
útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2005 . december 31-ei állapotnak
megfelelően, amely adatokat a 2005 . évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Programról rendelkező 303/2004 . (XI . 2.) Korm. rendelet szerinti 1616/05 . számú KSH által
készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról" (a
továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló
mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza . A támogatás elsődlegesen a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál . Amennyiben az
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi,
akkor annak költségei is figyelembe vehetők . Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd
burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a
támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban)
megvalósuló útburkolásra fordítható .

Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2005 .
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza . A támogatás
az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását szolgálja.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfejlesztés

kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004 . (IV. 15.) Korm. rendeletben
meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen utak
aránya - 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező
215/2003 . (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 1390/03 . számú „A helyi közutak adatai"
elnevezésű 2004. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 60%-ot .
A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban
a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás

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

22 . A vizitdíj visszatérítésének támogatása

Előirányzat :

	

100,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik azon rászorult lakosaik által fizetett
vizitdíj részleges visszatérítéséhez, akik 20-ná1 több alkalommal fordultak orvoshoz. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályait a Kormány 2007 . február 15-éig rendeletben állapítja meg .



23 . Az alapfokú művészetoktatás támogatása

Előirányzat :

	

350,0 millió forint

A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok
igényelhetik .
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 .
Ebben rendelkezni kell az e törvény 3 . számú mellékletének „A helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásai" cím alatti Kiegészítő szabályok 10 . p) alpontja alapján a 16 .2 .
jogcímen 2007 . év szeptemberétől keletkező megtakarítás Kormány hatáskörében
átcsoportosított előirányzata pályázati feltételeiről is .

24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása

Előirányzat :

	

1500,0 millió forint

A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi
ónkormányzatai igényelhetik :

a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi
Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és

b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004 . (IV.
15 .) Korm. rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2 . számú
mellékletekben szereplő kistérségek területén találhatók .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és

ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének
kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet alkot .

Kiegészítő szabály:

A központosított előirányzatok közül :
- az 1 . pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál,
- a 11 . pont szerinti 2006 . évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással

érintett önkormányzatok támogatásánál,
- a 22. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál,

amennyiben az 51 . § (6) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a
teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól .

Indokolás

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006 . évi CXXVII . törvény megalkotásakor még nem
alakultak meg a területi kisebbségi önkormányzatok, így nem lehetett pontosan tervezni működési költségeiket .
A költségvetési törvény értelmében, a helyi és a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása megegyezik .
Nyilvánvaló, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására nem elegendő az előirányzott évi 640 ezer
forint. Amennyiben a területi kisebbségi önkormányzatok működésére fordítható összeget nem sikerül jelentősen
megnövelni a költségvetési törvényben, ez a gyakorlatban azt fogja eredményezni, hogy az állam nem teljesíti az
Alkotmányban előírt kötelezettségeit.
A kisebbségi törvény módosításakor már tudnia kellett a törvényalkotónak, hogy a területi kisebbségi



önkormányzatokat fenn kell tartani, jelentős működési költséget kell számukra biztosítani. Nemcsak a
nélkülözhetetlen iroda költségeinek térítésére szükséges nagyobb összeg, de figyelembe kell venni azt is, hogy e
szintnek információ-közvetítő feladata is lesz, így pl . kapcsolatot kell tartania a települések kisebbségi
önkormányzataival, a megyei intézményekkel, továbbá az országos kisebbségi önkormányzatokkal is .

Budapest, 2007 . május 7 .

Balog Zoltán

Farkas F1ó, ián

Bányai Gábor

Fülöp István

Dr. Semjén Zsolt

Bíró Ildikó

Schmidt Ferenc

Kovács Ferenc

	

Lasztovicza i

Dr . Ódor Ferenc

Sz szfalvi László
Kereszténydemokrata Néppárt

Ékes Ilona

Varg 'József

Domokos László

Rácz Róbert

Dr . Hargitai János



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin Asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján, „a
Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről szóló 2006 . évi CXXVIL törvény
módosításáról" a következő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2007 . május 7 .

Balog Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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