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A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó 
források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi 
jövedelemadó – együttesen határozzák meg. 
 
A 2009. évben a helyi önkormányzatok – hitel források nélkül – közel 3 500 milliárd forinttal 
gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, továbbá az átengedett 
SZJA 1 422,4 milliárd forinttal járulnak hozzá. 
 
A 2009. évi javaslat és a 2009. évi bázis előirányzat közötti különbséget az alábbi táblázat 
mutatja be.  

(Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2008. évi országgyűlési előirányzatot 
korrigálni kell a 2008 évi bérpolitikai intézkedések, 2009-től az ingyenes étkeztetéshez 
kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség kompenzációja, a 2009. április 1-jétől belépő 
munkabér járulékcsökkentés, a kifutó címzett támogatások, valamint a 4-es metró uniós 
forrásokból való finanszírozásának hatásával.) 

A helyi önkormányzatok 2009. évi támogatása          
(központi költségvetési támogatások,  

SZJA együtt) 
 
                  millió forint 

  

Állami 
támogatások 

SZJA 
bevételek

2008. évi országgyűlési előirányzat 777 556,7 571 078,8
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt 1 348 635,5 
Báziskorrekciók:   
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet 6 300,0 
2008. évközi bérkorrekció 22 400,0 
Címzett és céltámogatások (pénzforgalmi szemléletben) -43 000,0 
Járulékcsökkentés -15 384,0 
Budapesti 4-es metró beruházás (uniós finanszírozás miatt) -6 700,0 
ÁFAkompenzáció  
(ingyenes étkeztetés szabályváltozása miatt) 4 000,0 
Átadás OEP körnek   
2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása -8 117,0 
2009. évi bázis előirányzat 1 308 134,5 
Növekmények   
Bér 73 140,0 
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 900,0 
EU Önerő Alap 2 500,0 
"Új Tudás-Műveltség Mindenkinek" program:                           
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     - közoktatás 18 903,0 
     - előadó-művészet 4 000,0 
     - bölcsődei hálózatfejlesztés 136,0 
Az ingyenes étkeztetés kiterjesztése a rászoruló 6. osztályos 
tanulókra 700,0 
Szociális alapszolgáltatások szerkezeti változása -766,3 
Gyermekszegénység elleni program keretében a gyermekek 
nyári étkeztetésének bővítése 1 200,0 
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok többletfeladatai 555,0 
Átadás köztestületi tűzoltóságoknak -400,0 
Ózdi martinsalakból épült házak tulajdonosainak 
kártalanítása 200,0 
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 100,0 
Közcélú munkára a Munkaerőpiaci Alapból 3 750,0 
Nevelőszülők díjazásának növelése 300,0 
Állami támogatások és SZJA bevétel együtt 1 422 352,2 
2009. évi javaslat 767 152,2 655 200,0
           
Az EU és fejezeti támogatások – ez utóbbiba beleértve a társfinanszírozást is – 
270 milliárd forinttal bővítik az önkormányzatok lehetőségeit. 
 
A 2009. évi központi költségvetési kapcsolatok alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 
 

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források  
főbb csoportonkénti alakulása 

        millió Ft 

Megnevezés 
2008. évi 

országgyűlési 
előirányzat 

  
2009. évi 

bázis 
előirányzat

  2009. évi 
javaslat    

változás 2009. évi 
javaslat/ 

2009. bázis előirányzat
        összegben  %-ban 

Állami támogatások és hozzájárulások 777 556,7   737 055,7   767 152,2   30 096,5 104,1%
Normatív állami támogatások és hozzájárulások 516 909,1  543 671,0  480 455,1  -63 215,9 88,4%

Központosított működési támogatások 133 417,6 115 754,7  206 467,1  90 712,4 178,4%
Fejlesztési támogatások 127 230,0  77 630,0  80 230,0  2 600,0 103,3%

Átengedett személyi jövedelemadó 571 078,8 40% 571 078,8 40% 655 200,0 40% 84 121,2 114,7%
Lakhelyen maradó SZJA 114 215,8 8% 114 215,8 8% 131 040,0 8% 16 824,2 114,7%
Normatívan elosztott SZJA 456 863,0 32% 456 863,0 32% 524 160,0 32% 67 297,0 114,7%

                            települések SZJA kiegészítése 108 602,8  108 602,8  96 126,0  -12 476,8 88,5%
megyék SZJA részesedése 12 256,6  12 256,6  12 256,6  0,0 100,0%

egyéb 336 003,6  336 003,6  415 777,4  79 773,8 123,7%
Állami támogatások és SZJA  együtt 1 348 635,5   1 308 134,5   1 422 352,2   114 217,7 108,7%
       
Normatív tám.+normatív SZJA 973 772,1  1 000 534,0  1 004 615,1  4 081,1 100,4%
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A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei 
együttesen a 2009. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 8,7%-kal (114,2 milliárd forinttal) 
emelkednek. 
 
Ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2009-re 14,7%-kal (84,1 milliárd forinttal) 
nő a 2009. évi bázis előirányzathoz viszonyítva. (Az összeg a parlamenti szakaszban 
pontosul, az APEH adatszolgáltatását követően.) A 2007. évi adóbevallásokból lakóhely 
szerint kimutatott személyi jövedelemadóból változatlanul 40% illeti meg együttesen a helyi 
önkormányzatokat, 32% normatívan elosztva és 8% lakhelyen hagyva.  
 
A normatívák alakulását főbb tételenként és ágazatonként összesítve az alábbi táblázat 
mutatja be. 
 
A központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, 

támogatások és a normatívan elosztott SZJA alakulása 
 

millió forint 
 

Változás (2009. 
évi javaslat/2009. 

évi bázis 
előirányzat) Megnevezés 

2008. évi 
országgyűlési 
előirányzat 

2009. évi 
bázis 

előirányzat

2009. évi 
javaslat 

 %-
ban  

összeg-
ben 

Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6 23 363,1 23 370,1 100,0 7,0
Körzeti igazgatás 11 687,2 12 611,2 12 605,9 100,0 -5,3
Körjegyzőség működése 6 182,3 6 389,0 6 394,8 100,1 5,8
Megyei, fővárosi önkormányzatok 
feladatai 1 524,3 1 807,0 1 800,1 99,6 -6,9
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 1 229,5 1 229,4 100,0 -0,1
Lakossági települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítása 162,8 162,8 162,8 100,0 0,0
A társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, 
illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal 
küzdő települési önkormányzatok 
feladatai 5 510,0 5 510,0 5 509,5 100,0 -0,5
Üdülőhelyi feladatok 8 957,8 8 957,8 9 408,3 105,0 450,5
Települések jövedelemkülönbségének 
mérséklése 108 602,8 108 602,8 96 126,0 88,5 -12 476,8
Megyei önkormányzatok SZJA 
részesedése 12 256,6 12 256,6 12 256,6 100,0 0,0
Globális támogatások összesen: 176 875,9 180 889,8 168 863,5 93,4 -12 026,3
Oktatási normatívák 439 792,1 457 287,8 458 335,8 100,2 1 048,0
Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2 67 610,2 70 036,4 103,6 2 426,2
Szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatás, szociális intézményi 
feladatok 104 266,5 107 935,9 107 105,6 99,2 -830,3
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
működtetése 1 337,3 1 340,7 1 340,7 100,0 0,0
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Egyes jövedelempótló ellátások és az 
önkormányzat által szervezett közcélú 
foglalkoztatás támogatása 102 832,7 102 832,7 114 056,5 110,9 11 223,8
Szociális továbbképzés és szakvizsga 
támogatása 338,9 338,9 338,9 100,0 0,0
Szociális normatívák összesen 276 385,6 280 058,4 292 878,1 104,6 12 819,7
Települési közművelődési és 
közgyűjteményi feladatok 11 534,0 12 060,6 12 061,6 100,0 1,0
Megyei/fővárosi közművelődési és 
közgyűjteményi feladatok 5 669,3 5 932,7 5 931,7 100,0 -1,0
Közművelődési normatívák összesen 17 203,3 17 993,3 17 993,3 100,0 0,0
Kistérségek normatív támogatása 28 095,8 28 095,8 28 095,8 100,0 0,0
Helyi önkormányzati hivatásos 
tűzoltóságok támogatása 35 419,4 36 208,9 38 448,6 106,2 2 239,7
Mindösszesen 973 772,1 1 000 534,0 1 004 615,1 100,4 4 081,1
 
 
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása 
 
A személyi jövedelemadó és az iparűzési adóbevétel együttes növekedése révén erősödő 
jövedelem-differenciálódás tompítására 2009-ben – a normatívan elosztott személyi 
jövedelemadóból – 96,1 milliárd forint szolgál. 
 
A jövedelemkülönbség mérséklési támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. 
Az iparűzési adóerőképesség alapja továbbra is az adóelőleget meghatározó adóalap, melynek 
számítási módja – a 2008. évi tapasztalatok alapján – finomításra kerül. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az elszámolás során véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de 
legfeljebb az önkormányzat által – saját forrásaiból – 2009-ben beruházásra felhasznált összeg 
visszaigényelhető. Ennek számítása egyértelműsödött, így a beruházási saját forrás egyenlő a 
beruházási kiadás csökkentve a beruházási célú állami támogatásokkal, támogatásértékű 
bevételekkel és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel.  
A pontosításra azért volt szükség, hogy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között – a 
beruházási célúakkal együtt – szereplő felújítási célú pénzeszközök ne csökkentsék 
indokolatlanul az önkormányzat számított saját forrását, és ne okozhassanak zavart a 
visszaigényelhető összeg kiszámításakor. 
 
 
A keresetek alakulása 

A 2009. évi költségvetés keretei között a keresetek alakulását az alábbiak határozzák meg: 

− a személyi jövedelemadó rendszerében a sávhatárok módosítása (a 18 %-os kulcs 
felső határa évi 1,7 millió forintról 2 millió forintra nő) eredményez differenciált 
mértékű keresetemelkedést, 

− a közszféra bérrendszereiben meghatározott soros előmenetelek hatása jövőre is 
érvényesül, 

− az előzőeket kiegészíti a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakításra kerülő 
további bérintézkedés: 
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A 2007 decemberében megkötött sztrájkmegállapodás alapján a 2009. évi 
illetményemelés – a garantált illetménytételek növelésével – legalább 4%-os. Ezt, 
valamint az SZJA sávhatár módosítását is figyelembe véve, 1-2%-os reálbér-
emelkedésnek megfelelő mértékű béremelés várható. Az illetmény-előmeneteli 
rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadások forrásául az önkormányzatok számára – 
tételes felmérés alapján – a központi költségvetésben önálló központosított előirányzat 
szolgál („Bérpolitikai intézkedések támogatása” címen, 73,1 milliárd forint). 

A 2009. évi törvényjavaslat 17. számú mellékletében – technikai okokból – jelenleg a 
hatályos törvény szerinti (2008. évi) a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az 
54. §-ban a köztisztviselői illetményalap, amelyek az országgyűlési tárgyalás során – a 
közszolgálati érdekegyeztetésnek megfelelően – kerülnek módosításra. 

 
A 2009. évre épül be a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaiba, támogatásaiba a 
szakszervezetekkel 2007 decemberében kötött sztrájkmegállapodás alapján meghozott 
2008. évi bérpolitikai intézkedések hatása. Itt érvényesül a 2009. április 1-jétől bevezetésre 
kerülő, a havi keresetek első 140 000 forintjára vonatkozó 4%-pontos járulékcsökkentés 
hatása is.  
 
Ennek ágazatonkénti megoszlását – egyben a normatív támogatások és hozzájárulások 
2008. évi előirányzat és a 2009. évi bázis előirányzat közötti változását – a következő táblázat 
mutatja be. 
 

A normatív támogatások és hozzájárulások változása  
a 2008. évi országgyűlési előirányzat és a 2009. évi bázis előirányzat között 

                                                                                                       millió forint 

2008. évi 
bérpolitikai 
intézkedés 

Járulék-
csökkentés

Normatív 
hozzájárulásokba, 

támogatásokba 
beépülő összeg 

Ágazat megnevezése 

1 2 3 = 1 – 2 
Közoktatás 21 781,2 8 285,5 13 495,7 
Igazgatás 7 857,1 3 843,2 4 013,9 
Szociális 5 923,2 2 350,4 3 572,8 
Kultúra 1 537,5 610,4 927,1 
Tűzvédelem 1 084,0 294,5 789,5 

ÖSSZESEN 38 183,0 15 384,0 22 799,0 
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4., 7., 8. címek 
 
A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai 
 
A főbb ágazatok szabályozási sajátosságai 
 
Az összefoglaló táblázat szemlélteti az ágazati ellátórendszerek működési támogatásának 
együttes alakulását, nemcsak a normatív hozzájárulások, támogatások, hanem a központosított 
előirányzatok figyelembevételével is. 

 

A központi költségvetési bevételek kapcsolódása a főbb ágazatokhoz valamint a 
felhalmozási feladatokhoz 

 
millió forint 

Változás (2009. évi 
javaslat/2009 bázis 

előirányzat) Megnevezés 2008. évi 
előirányzat  

2009. évi 
bázis 

előirányzat 

2009. évi    
javaslat    

%-ban  összegben

Működés (folyó)           

"Globális"           
Lakóhelyben maradó SZJA 114 215,8 114 215,8 131 040,0 114,7% 16 824,2
Normatív támogatások és hozzájárulások 176 875,9 180 889,8 168 863,5 93,4% -12 026,3
Központosított előirányzat 91 272,9 73 172,9 142 015,0 194,1% 68 842,1*
Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő 
támogatása 14 000,0 14 500,0 14 500,0 100,0% 0,0
Kistérségi feladatellátás ösztönzése 5 404,7 5 404,7 5 404,7 100,0% 0,0
"Globális" támogatások összesen 401 769,3 388 183,2 461 823,2 119,0% 73 640,0

Közoktatás           
Normatív támogatások és hozzájárulások 439 792,1 457 287,8 458 335,8 100,2% 1 048,0
Központosított előirányzat 11 930,0 11 930,0 30 685,0 257,2% 18 755,0
Kistérségi feladatellátás ösztönzése 13 185,7 13 185,7 13 185,7 100,0% 0,0
Közoktatási támogatások összesen 464 907,8 482 403,5 502 206,5 104,1% 19 803,0

Szociális ellátás           
Normatív támogatások és hozzájárulások 276 385,6 280 058,4 292 878,1 104,6% 12 819,7
Központosított előirányzat 1 400,0 1 200,0 2 400,0 200,0% 1 200,0
Kistérségi feladatellátás ösztönzése 7 561,9 7 561,9 7 561,9 100,0% 0,0
Szociális támogatások összesen 285 347,5 288 820,3 302 840,0 104,9% 14 019,7

Kultúra           
Normatív támogatások és hozzájárulások 17 203,3 17 993,3 17 993,3 100,0% 0,0
Központosított előirányzat 1 720,0 1 720,0 2 420,0 140,7% 700,0
Színházi támogatás 11 010,0 11 147,1 14 447,1 129,6% 3 300,0
Kistérségi feladatellátás ösztönzése 1 943,5 1 943,5 1 943,5 100,0% 0,0
Kulturális támogatások összesen 31 876,8 32 803,9 36 803,9 112,2% 4 000,0
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Tűzvédelem           
Normatív támogatások és hozzájárulások 35 419,4 36 208,9 38 448,6 106,2% 2 239,7
Központosított előirányzat 2 084,7 2 084,7 0,0 0,0% -2 084,7
Tűzvédelem támogatása összesen  37 504,1 38 293,6 38 448,6 100,4% 155,0
Működés (folyó) összesen 1 221 405,5 1 230 504,5 1 342 122,2 109,9% 111 617,7

Fejlesztés           
Címzett és céltámogatások 53 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0% 0,0
Központosított előirányzat 41 000,0 41 100,0 42 950,0 104,5% 1 850,0
2008-ban: A helyi önkormányzatok fejlesztési 
és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 10 870,0   
2009-ben: A helyi önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatása     10 570,0 
Helyi önkormányzatok vis maior támogatása     800,0 

104,6% 500,0

Vis maior tartalék 360,0 360,0 360,0 100,0% 0,0
Budapesti 4-es metróvonal első szakasza 
építésének támogatása 16 200,0 9 500,0 9 500,0 100,0% 0,0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 5 800,0 6 050,0 104,3% 250,0
Fejlesztési célú támogatások együtt 127 230,0 77 630,0 80 230,0 103,3% 2 600,0

Központi költségvetési kapcsolatokból 
származó bevételek összesen 1 348 635,5 1 308 134,5 1 422 352,2 108,7% 114 217,7

* Növekmény: a 2009. évi, valamennyi ágazatot érintő bérpolitikai intézkedés tartaléka, 73,1 milliárd 
forint, csökkenés: a szervezési intézkedéseknél 4 milliárd forint, víz- csatorna támogatásnál 
0,3 milliárd forint. 
 
Közoktatás 
 
A közoktatási célú hozzájárulások, támogatások főösszege a 482,4 milliárd forint 
2009. évi bázis előirányzatról 502,2 milliárd forintra, 4,1%-kal nő.  
 
A változásokat a következő táblázat szemlélteti: 

 
A helyi önkormányzatok közoktatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatás  

2009. évi előirányzatának alakulása 
millió forint 

2008. évi országgyűlési előirányzat 451 722,1 
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 13 185,7
2008. évi országgyűlési előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 464 907,8
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet                     21 781,2
ÁFAkompenzáció az intézményi étkeztetéshez 4 000,0
Járulékcsökkentés  - 8 285,5
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 482 403,5
„Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” program többlete                         18 903,0
Szakmai vizsgáztatás támogatása 100,0
Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási társulásaihoz 
(önkormányzatokon belüli forrás-átcsoportosítás) 100,0
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 6. 
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évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez hozzájárulás 2009. 
január 1-jétől 700,0
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzés nélkül 489 020,8
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 13 185,7
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzéssel együtt 502 206,5

változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz  
kistérségi oktatási célú ösztönzéssel együtt:

millió forintban:  
%-ban:

37 298,7
108,0

változás a 2009. évi bázis előirányzathoz  
kistérségi oktatási célú ösztönzéssel együtt

millió forintban: 19 803,0
%-ban: 104,1

 
 
Az összességében 37,3 milliárd forint támogatás-növekmény alapvetően: 

– a 2008. évi bérpolitikai intézkedés – központosított előirányzatként kezelt – 
összegének és a 2009. április 1-jétől történő 4%-os járulékcsökkentés hatása 
egyenlegének (13,5 milliárd forintnak) normatívákba való beépítésével és 

– a Kormány „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programjához kapcsolódó új 
feladatok (18,9 milliárd forint) forrásigényével  

függ össze. 
 
Ezen túl folytatódik a szociális rászorultság-alapú ingyenes étkeztetés kiterjesztése. 
2009. január 1-jétől – már a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák 1-5. évfolyamai mellett 
– a 6. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyenesen vehetik 
igénybe az intézményi étkeztetést. Ez 700 millió forint többlettámogatási igénnyel jár. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: ÁFA 
törvény) módosító 2008. évi VII. törvény 33. §-ának előírása  rendelkezett arról, hogy az 
intézményi (szociális, bölcsődei, óvodai, iskolai) étkeztetésben  a kedvezményezett rész után 
2008. december 31. napjáig  nem kell az ÁFÁ-t megfizetni.   
 
2009. január 1-jétől azonban már erre a körre is alkalmazni kell az ÁFA törvény 14. §-ának 
előírását, vagyis a kedvezményesen étkezők után ÁFÁ-t kell fizetni, mivel az élelmezéssel 
összefüggő beszerzések, igénybe vett szolgáltatások ÁFÁ-ja levonható.   
 
A probléma megoldása érdekében az étkeztetési normatíva emelkedik.  Ez éves szinten 
4 milliárd forint többletkiadással jár.   
 
Az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” program közoktatási részének közvetlenül az 
önkormányzati fenntartókat érintő elemei: 
 

– az óvodai létszám-növekedéssel összefüggő normatíva többletek 
     2009. szeptember 1-jétől (4 hónapra)                                  348,0 millió forint, 
– óvodáztatási támogatás                                                       760,0 millió forint 
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A közoktatási törvény 2007. évi módosítása alapján 2010. augusztus 31-éig 
valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges 
feltételt meg kell teremteni.  

 
A 2008. évi nyári törvénymódosítás lehetővé teszi a 2 éves kor feletti gyermekek 
„egységes óvoda-bölcsőde” keretében való nevelését is.  
 
Előbbieken túl 2009-től ösztönző támogatásban részesül a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülője, ha gyermekét már négy éves korától óvodába járatja.  
 
E három intézkedés alapján várhatóan – a becslések szerint mintegy 5 000 fővel – a 
következő évben tovább növekszik az óvodások száma.  
 
Az új létszámok fogadásához szükséges felújításokat, infrastruktúra-korszerűsítéseket, 
férőhely-bővítéseket fejlesztési források is támogatják. Így a központosított 
előirányzatok közötti 20. jogcímen a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez 4 350,0 
millió forint áll rendelkezésre. Ezen túl az Uniós prioritások mentén a TÁMOP 
programon belül lehívható források bővítik a fejlesztési lehetőségeket.  

 
– integrációs programok támogatása                                   1 600,0 millió forint, 
– halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók nyári  

programjainak támogatása                                                   600,0 millió forint. 
 

Az esélyegyenlőség javítását szolgáló képesség-kibontakoztató felkészítéshez, 
integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz, továbbá a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részére szervezendő lemorzsolódást gátló és 
képességfejlesztő nyári táborok szervezéséhez nyújtanak lehetőséget az új 
támogatások. 

 
– a többcélú kistérségi társulások keretében az iskola- 

pszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatása 
2009 szeptemberétől (4 hónapra)                                       203,0 millió forint, 

 
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló 
egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozattal született döntés 
arról, hogy három év alatt – évente 1-1 fővel – szükséges bővíteni a kistérségekben az 
iskolapszichológusok létszámát. Az első évben – 2009. szeptembertől a 
kistérségekben javítható a szakszolgáltatások színvonala ezen új – támogatott – 
foglalkoztatási lehetőséggel. 

 
– pedagógusok ösztönzését szolgáló  

új támogatások                                                      11 795,0 millió forint 

ebből: 

o az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok anyagi támogatása               3 720,0 millió forint/év 

o a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó  
pedagógusok támogatása                                            950,0 millió forint/év 
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o a közoktatási intézményvezetők  
kiegészítő illetménye                                               2 600,0 millió forint/év 

o a pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetménye 
szeptember 1-jétől december 31-éig              3 670,0 millió forint/4 hónap          

o az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 
szeptember 1-jétől december 31-éig                 855,0 millió forint/4 hónap 

 
A 2008. évi közoktatási törvény-módosítással felhatalmazást kapott a 
Kormány az intézményvezetői, az átlagostól eltérő feladatot ellátó, a 
nehezebb körülmények között dolgozó pedagógusok, a pályakezdő 
pedagógusok többletdíjazása, kiegészítő illetménye megállapításának 
szabályozására.  
Az államigazgatási egyeztetés szakaszában lévő – a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítására 
elkészített – rendelet-tervezet tartalmazza az új támogatások feltételeit. A 
költségvetési törvényjavaslatba már ennek figyelembevételével került 
beépítésre az új kiegészítő illetmény-elemek, illetve egyes pedagógiai 
feladatok prioritásához kapcsolódó egyéb juttatások forrása. 
 

– pedagógus teljesítményeket ösztönző  
támogatás növelése                                                            1 800,0 millió forint 

 

A két évvel korábban bevezetett „Teljesítmény-motivációs alap” 
1 100,0 millió forintról  2 900,0 millió forintra emelkedik. A támogatás a 
minőségirányítási programot, ezen belül pedig pedagógus vagy alkalmazotti 
teljesítmény-értékelési rendszert működtető intézmények tevékenységét „díjazza”.  

 
– komprehenzív iskola-modellek támogatása                          747,0 millió forint 

 
A támogatás az egységes iskolák elterjesztését ösztönzi és ennek előkészítését 
(megfelelő pedagógiai program kidolgozását) segíti – egyszeri jelleggel – azzal a 
feltétellel, hogy a fenntartó önkormányzat  vállalja az egységes, komprehenzív iskola 
elindítását a 2009/2010-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási 
törvény 33. § (3) bekezdésében és 48. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. 

– az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása          1 000,0 millió forint 
 
Az új támogatás csak a középszintű érettségiztetés megszervezéséhez kapcsolódik. Az 
emelt szintű érettségi megszervezése és az érettségikkel összefüggő további központi 
(elsősorban hatósági) feladatok a szaktárcánál maradnak az előző évivel megegyező – 
az önkormányzati fejezetből korábban átadott – előirányzattal. 

  
– iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán               

szeptember 1-jétől december 31-éig  (4 hónapra)                  50,0 millió forint 
 
E támogatásra akkor nyílik meg a lehetőség, ha a tanulók a szakmacsoportos alapozó 
oktatás keretében a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyból felkészülnek az 
érettségi vizsgára és az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési 
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évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel 
kevesebb. 

 
A program további, közoktatást érintő elemeihez kapcsolódó előirányzatok a szaktárca 
költségvetésében szerepelnek. Így: a Nemzeti Tehetség Program (ösztöndíj), "Esélyt teremtő 
pedagógus" kitüntetés, "kutató tanár" ösztöndíj, Arany János kollégiumi program bővítése, 
mérés-értékelés, szakmai fejlesztés központi költségei.  

 
A helyi önkormányzati szabályozást nemcsak az előbbi többlettámogatások, hanem a 
közoktatás folyamatai (demográfiája, szervezettsége) is befolyásolták. A szabályozási 
mozgásteret a többlet-támogatások és a rendszerben „hagyott” belső megtakarítások 
együttesen alakították. A teljesítmény-mutató bevezetése növelte a szabályozás terét abban az 
értelemben, hogy költség-arányosabbá tegye, egyben finomítsa, simítsa is a finanszírozási 
rendszer örökölt egyenlőtlenségeit, segítsen feltárni a belső tartalékokat.  
  
Közoktatási teljesítmény-mutató normatívájának alakulása 
 
A normatív hozzájárulások és támogatások 75%-át fedi le immár. A 2009. évre több tényező 
eredőjeként nő a 2 550 ezer forint normatíva 
 

− a 2008. évi bérpolitikai intézkedések és a 2009. évi járulékcsökkenés egyenlegének 
(10,9 milliárd forintnak) a beépítése 100 ezer forint növekményt hoz,  

− a létszámcsökkenésből és a felmenő rendszerből eredő megtakarítás a normatíva 
további 75 ezer forint összegű megemelését eredményezi.  
 
Ezen tényezőkből eltérő összegű normatíva emelése adódott volna januártól 
augusztusig és szeptembertől decemberig. E helyett azonos összeg (a 
175 ezer forint/teljesítmény-mutató) szerepel a törvényjavaslatban egész évre:  
o az első nyolc hónapban pótlékként, 
o az új tanévre pedig beépülve a normatívákba. 

 
Ezen túl ősztől az óvoda, napközi, iskolaotthon hozzájárulási kondícióinak javítását 
2,4 milliárd forint szolgálja a teljesítmény-mutató képletében  az intézmény-típus 
együttható növelésével. (Ez utóbbiak a jogcímek változásánál lesznek részletezve.)  

 
Egyéb létszám-hatások 
 
A tanulólétszám iskolafokozatonként – az óvoda kivételével – több éve hasonló ütemben 
1 500-2 000 fő között csökken.  
Az óvodai létszámok emelkedése már az előző (2007/2008.) nevelési évtől elindult, részben 
az óvodai foglalkoztatás kiterjesztését ösztönző intézkedések révén (a korrigált mutató már 
közel 2 ezer óvodai új létszámot jelez). 
 
A kiegészítő szolgáltatások között  

− a magasabb iskolafokozatokon várható az igénybevevők számának emelkedése:  
o a nyelvi előkészítő évfolyamok indításával, 
o az Arany János programok kiterjesztésével, 

− az alapfokú oktatásban pedig az intézményi társulásban résztvevő gyermek, tanulói 
létszám emelkedik erőteljesen (a 2007. évi 140-150 ezer fővel szemben már 
210 ezer gyermek/tanuló után igénylik ezt az ösztönző hozzájárulást). 
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A 2009. évi törvényjavaslatban szereplő főösszegen belül a közoktatási célú normatív 
hozzájárulások, kötött normatív támogatások előirányzata 458,3 milliárd forint, a 
központosított előirányzat 30,7 milliárd forint, a többcélú kistérségi társulások közoktatási 
célú támogatása pedig 13,2 milliárd forint.  

A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság – a tanévi finanszírozási 
rendszerben – a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 
együttes alkalmazásával érvényesülhet. (Hiszen az Országgyűlés a 2008. évi költségvetés 
elfogadása keretében döntött a 2008/2009. tanévre – 2009. augusztus 31-éig – vonatkozó 
szabályokról és a hozzájárulások fajlagos összegeiről.) 
 
Változások a normatív hozzájárulások rendszerében 2009. szeptember 1-jétől: 
 
Az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakmai elméleti képzéshez, kollégiumi 
neveléshez, az alapfokú művészetoktatáshoz, valamint a napközi és iskolaotthonos ellátáshoz 
kapcsolódó közoktatási teljesítmény-mutatót érintő változások: 
 

– A teljesítmény-mutató bevezetésének harmadik évében kiteljesül a csoport 
átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom 
nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel, 

 
– Az általános iskola 4., 8. évfolyamai, a középiskolák 12-13. évfolyamai, valamint a 

szakképzésben a harmadikat követő évfolyamok esetében működik könnyített 
paraméter az átlaglétszám számításoknál. 

   
– Az iskolaotthonos oktatás esetén – az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is 

felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb 
átlaglétszám paraméter. 

 
– Az intézmény-típus együttható emelkedik három területen: 

o az óvoda esetében 0,85-ről 0,90-re, 
o a napközi esetében 0,25-ről 0,35-re, 
o az iskolaotthon esetében 0,26-ról 0,30-ra. 

 
A belső megtakarítás révén lehetővé vált intézmény-típus együttható emelések 
javítják ezen ellátásoknál a központi költségvetési hozzájárulás részarányát. 
Ez segíti az óvodáztatás kiterjesztését célzó intézkedések megvalósulását is.  
A napközi és az iskolaotthon esetében pedig az emeléssel nagyobb súlyt kap az 
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő napközbeni nevelés. 

– Az óvoda mellé új intézmény-típusként felzárkózik az egységes óvoda-bölcsőde. A 
közoktatási törvény 2008. évi nyári módosításával nyílik meg a lehetőség a 
2009/2010. nevelési évtől e „vegyes intézmény” létrehozására, amelybe a 2. életévüket 
betöltött gyermekek is felvehetők. A mutatószám-számításnál a bölcsődés-korúakat 
két gyermekként kell figyelembe venni, a teljesítménymutató algoritmusában pedig az 
óvodára vonatkozó paramétereket kell alkalmazni. Ez megoldja a nagyobb 
költségigényű feladathoz a magasabb mértékű hozzájárulás eljuttatását az ezt vállaló 
önkormányzathoz.  
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Emellett az egységes intézménybe járó bölcsődés korúak után a 14. Gyermekek 
napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás jogcímű hozzájárulás nem igényelhető. A 
„tisztán” bölcsőde intézményben gondozottak után pedig csak az itt kizárt jogcímű 
hozzájárulás jár. Az igényjogosultság feltételei azonosak az óvodai feltételekkel 
annyiban is, hogy a 2009. szeptember 1-jétől december 31-éig a második életévüket 
betöltő és az egységes intézményi szolgáltatást ez év december 31-éig igénybe vevő 
gyermekek számíthatók a létszámba, a további évközi létszámváltozást a költségvetési 
finanszírozás nem követi. 

– Az általános iskola mellett nevesül a jogcímben – a 2010/2011. tanévig a fejlesztő 
felkészítés kiváltására kötelezően létrehozandó intézmény – a fejlesztő iskola is. Ezen 
túl – a korábbi szabályozás hiányát pótolandó – helyet kapott a teljesítmény-mutató 
paraméter-rendszerében is az általános iskola 4. évfolyamára vonatkozó számítási 
alappal. 

 
A kiegészítő hozzájárulásokat érintő változások: 

– A korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés jogcímeken a normatíva 
igénylése a szorgalmi időszakra a napi jelenlétek alapján számított átlaglétszámra 
épül. A pontosítás a heterogén foglalkoztatási tervektől, a különböző szakmai órakeret 
követelményektől függetleníti a jogosultságot. 

 
– A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott hozzájárulások igénylésének 

együttes feltételei a Kiegészítő szabályok között (10. j) pont alatt) bővültek: a 
kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti 
átcsoportosítása esetén is – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével – 
csak azok után a tanulók után vehetők igénybe a hozzájárulások, akik az adott 
tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét. A módosítást 
szakmai igény alapozza meg. 

 
– Az alapfokú művészetoktatás mindkét (zene és egyéb művészeti ágakra 

meghatározott) normatívájának igénylési lehetősége megnyílik a Waldorf iskolák 
kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatok 
számára, ha ellátják e feladatot is. 

– Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatásánál a 2008. évben bevezetett méretgazdaságossági elvárások felmenő 
rendszerben érvényesülnek a 2008. évet megelőzően alakult társulások esetében. A 
2009/2010. tanévtől már nemcsak az 5., hanem az 5-6. évfolyamon szervezett 
osztályok  – a két évfolyamon együttes – átlaglétszáma kell elérje a közoktatási 
törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 
60%-át. Felmenő rendszerben a 7-8. évfolyamon átlaglétszám elvárás (még) nincs. A 
2008-2009. években alakult, illetve alakuló társulásoknál felmenő rendszer nem 
érvényesül és szigorúbb is a létszám-elvárás. Itt az 5-8. évfolyamon együttesen a 
közoktatási törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak a 75%-át kell elérni az ösztönző normatíva igényléséhez.  

– A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés normatívája 10 ezer forint/fő 
fajlagos összeggel emelkedik a korábban részletezett ÁFA törvény módosítással 
összefüggésben. Továbbá itt jelenik meg a kedvezményezettek körének felmenő 
rendszerű kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítés a 6. évfolyamos gyermekvédelmi 
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kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetésének 
biztosításához. A normatíva itt is növekszik 4 ezer forint/fő összeggel. 

– A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcímű hozzájáruláshoz új kiegészítő – 
megengedő – szabály (10. m) pont) kapcsolódik. Eszerint az iskolai 
tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, 
könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási 
program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató 
munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet. 

– A kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése jogcímű hozzájárulás 
igénylési feltételei nem változnak, de mint „bérhordozó normatíva” a 2008. évi 
bérpolitikai intézkedés és a 2009. évi járulékcsökkentés egyenlegeként beépített 
13,5 milliárd forintból 1,2 milliárd forinttal részesedett. A még folyó tanévre 
(8 hónapra) 24 ezer forint/fő összeggel „pótlékolt” a 186 ezer forint/fő normatíva, az 
új tanévtől pedig a pótlék összege beépül a normatívába, így 210 ezer forint lesz a 
kollégiumi ellátottak utáni fenntartási hozzájárulás. 

– Igen fontos elemmel egészült ki a kiegészítő szabályok köre. A 10. a) pont alatt 
beillesztett módosítás lehetővé teszi, hogy a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre – 
a 2009. évi költségvetési törvényben 4 hónapra – meghatározott fajlagos összegek 
törvénnyel e törvény módosítása nélkül is növelhetők. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a 2010. évi költségvetési törvényben a 2009. évi törvény módosítása nélkül is 
mód nyílhat a fajlagos hozzájárulások pozitív előjelű módosítására (nem kell 
pótlékolni az egyes normatívákat). 

 
A közoktatási célú kötött normatív támogatások körében nem történik alapvető 
változás: 

 
– csak pontosodik a pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés támogatása 

jogcímű támogatás: a kétszintű érettségiztetéshez történő felkészülés már nem 
nevesített a kötelező felhasználás tekintetében. Ezen már túl kellett lépnie a 
továbbképzési rendszernek, 

 
– a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységét segítő, támogatások 

előirányzata és annak felhasználási szabadsága változatlan, 
 

– a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységét segítő kötött támogatás normatívája, mint 
„bérhordozó” normatíva már január 1-jétől 40 ezer forinttal megemelkedik a 
2008. évi bérpolitikai intézkedés és járulékcsökkentés egyenlegéből beépíthető 
előirányzatból. 

 
A közoktatási célú központosított támogatások (a költségvetési törvényjavaslat 
5. sz. melléklete szerinti) főösszege alapvetően az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” 
programból adódó új feladatok kihatásaival növekszik. 
 
Itt olyan sok a változás, hogy érdemes a 2008. évi költségvetési törvénytől való eltéréseket 
jogcímenként megnézni: 
 

– Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (a melléklet 
6. pontja) jogcímen sem az előirányzat, sem az igénylési feltétel nem változik. 
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– Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (a melléklet 15. pontja) 

részben korábbi feladatot ölel fel: az érettségiztetés támogatása, az elmúlt években 
hol a fejezeti előirányzatok között, hol az önkormányzati fejezetben szerepelt. Most 
ismét itt van 1 milliárd forint (az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” programból). 
Emellett az OKM fejezetbe korábban e célra átcsoportosított előirányzat is 
rendelkezésre áll. 
A szakmai vizsgáztatás kiadásaihoz a támogatás „csak” növekszik 
100 millió forinttal, figyelembe véve az új vizsgáztatási díj-rendszert tartalmazó 
SzMM rendelet előírásait. 

 
– Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (a melléklet 16. pontja) 

előirányzata két típusba csokrosított feladat-rendszert tartalmaz azzal, hogy az „Új 
Tudás – Műveltség Mindenkinek” programban kitűzött feladatokkal 
2,4 milliárd forinttal – 5,2 milliárd forintra – nő az előirányzat. 
Ebből: 
o Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásához a 2008. évi 

előirányzatból rendelkezésre állt 2,2 milliárd forint a Programból 
megduplázódott, azaz 4,4 milliárd forint/év. A támogatás 2008. évben 
beindított, illetve új képesség-kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, 
óvodai fejlesztő-programokat szolgál. Elkülönítve kell biztosítani a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részére szervezendő, lemorzsolódást 
gátló és képességfejlesztő nyári táborok szervezését, melynek kerete 
600 millió forint. 

 
o A pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatási kerete 

803 millió forint: az előző évi 2,8 milliárd forint előirányzatból 
600 millió forintot „örököltek” az immár integrációs ügyektől elválasztott 
szakszolgálati és egyéb speciális ellátási feladatok. Ehhez az „Új Tudás” 
program 203 millió forint új előirányzatot biztosít a többcélú kistérségi 
társulásokban a pszichológus hálózat fejlesztésére 2009. szeptember 1-jétől.  

 
– A teljesítmény motivációs pályázati alap (a melléklet 17. c) pont) előirányzata 

1,8 milliárd forinttal – 2,9 milliárd forintra – nő. E támogatás akkor igényelhető, ha a 
fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 85. §-ának (7) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Feltétel az is, hogy az 
intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, 
valamint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény 
minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti 
teljesítményértékelési rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként. A 
pályázat keretében elnyert pénz felosztásáról az intézmény vezetője dönthet azzal a 
megkötéssel, hogy az egy személynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy 
főre eső támogatás összegének háromszorosa.  

 
A 2008. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (a 17. a) pont) és a 
minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (a 17. b) pont) alá vont 
feladatok és ezek előirányzata nem változnak.  

 
– Az alapfokú művészetoktatás támogatása (a melléklet 19. pontja) előirányzata éves 

összege (860 millió forint) nem változik, viszont felosztása a teljes költségvetési évre 
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történhet. (2008-ban – az előbbi előirányzaton belül – tanévekre lehatárolt kereteket 
határozott meg a költségvetési törvény.) 

 
– Az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” program keretében a pedagógusok anyagi 

ösztönzését szolgáló támogatások (a melléklet 24. pontja) új, közel 18 milliárd forint 
előirányzatának összetevőit a közoktatási célú hozzájárulások, támogatások levezetése 
részletezi. Itt annyi a megjegyzendő, hogy a bérjellegű új támogatások felosztását 
külön jogszabály (kormányrendelet) alapozza meg. 

 
– A komprehenzív iskola-modellek támogatása (a melléklet 25. pontja) új jogcímen az 

egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai 
program kidolgozásához pályázható támogatás egyszeri jelleggel.  Pályázati feltétel, 
hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 
2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási törvény 33. §-
ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint. 

 
– Az iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik 

évfolyamán (a melléklet 26. pontja) szintén új jogcím. Az 50 millió forint 
előirányzatra kiírható pályázat továbbviszi a szakközépiskolák 9-10. évfolyamain – 
már normatív hozzájárulásba épített – gyakorlati oktatáshoz nyújtott támogatását a 
további évfolyamokra, de azzal a további feltétellel, hogy a tanulókat a 
szakmacsoportos alapozó oktatás keretében a választható szakmai előkészítő 
vizsgatárgyból fel kell készíteni az érettségi vizsgára, valamint az iskola pedagógiai 
programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési 
Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb kell legyen. 

 
– Az óvodáztatási támogatás (a melléklet 27. pontja) 760 millió forint/év előirányzattal 

nem más, mint ösztönző segély a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves 
kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való 
jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 20/C. §-a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. Ez 
esetben nem a miniszter kap felhatalmazást a támogatási eljárás szabályozására, 
hanem a kormányrendelet alapján jegyzői hatáskörben történik a támogatás 
biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata. 

 
– Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő 

ellátásához (a melléklet 28. pontja) jogcímen 100 millió forint az elosztható 
előirányzat. Ebből azon többcélú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások 
által fenntartott közoktatási intézmények működési kiadásaihoz igényelhető 
támogatás, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat 
által korábban önállóan fenntartott közoktatási intézmény tagintézményként 
csatlakozik 2009. szeptember 1-jétől. További feltétel, hogy a létrehozandó 
közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a 
közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
pedagógusok tartsák meg és annak igazolása, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az 
alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására 
irányuló – 2008. augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékot a társulásra 
felhívott felek elutasították. 
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Szociális és gyermekvédelmi ellátás  
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 2009-ben összesen 302,8 milliárd forint 
költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak a helyi önkormányzatok, ami 
4,9%-kal több a bázis előirányzatnál. Ezen belül a többcélú kistérségi társulások szociális és 
gyermekvédelmi feladataihoz az előző évivel azonos szintű, 7,6 milliárd forint költségvetési 
támogatás kapcsolódik.  
 
A szociális és gyermekvédelmi ágazatban a következők szerint alakultak ki a költségvetési 
támogatások: 
  

 
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó állami 

támogatás és átengedett személyi jövedelemadó  
2009. évi előirányzatának alakulása 

 millió forint
2008. évi országgyűlési előirányzat 277 785,6
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 7 561,9
2008. évi országgyűlési előirányzat kistérségi ösztönzéssel 
együtt 285 347,5
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet 5 923,2
Járulékcsökkentés -2 350,4
Vizitdíj támogatás megszüntetése (átcsoportosítás 
fejlesztésekre) -100,0
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 288 820,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások determinizmusa 
(nyugdíjminimum-növekedés) 9 900,0
Munkaerőpiaci Alapból az új közfoglalkoztatási programhoz 3 750,0
SZMM fejezetből átcsoportosítás (szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás)  800,0
SZMM fejezetbe átcsoportosítás: megszűnő normatív 
hozzájárulás (támogató szolgáltatás, közösségi ellátás) -2 066,3
Nevelőszülői díj emelése 300,0
Bölcsődei ellátás (férőhelybővítés) 136,0
Gyermekszegénység elleni program keretében a gyermekek 
nyári étkeztetésének bővítése 1 200,0
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzés nélkül 295 278,1
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 7 561,9
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzéssel együtt 302 840,0

 
változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz  

szociális célú kistérségi ösztönzéssel együtt  
                                                  millió forintban 17 492,5
                                                                 %-ban 106,1
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    változás a 2009. évi bázis előirányzathoz
szociális célú kistérségi ösztönzéssel együtt  

                                                  millió forintban 14 019,7
                                                                 %-ban 104,9

 
 
Pénzbeli és természetbeni juttatások 
 
A szociális ágazat súlyponti feladata 2009-ben az új közfoglalkoztatási program beindítása, a 
segélyezési rendszer átalakítása, amelyhez igazodóan alakult ki a finanszírozás több 
szempontból is új struktúrája.  
 
A program fő célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára 
ösztönzése, foglalkoztathatóságuk javítása, a számukra felajánlható munkalehetőségek 
számának bővítése. A segélyen lévők közül a munkára képes személyek a jövőben segély 
helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és az általános 
iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak fejezzék be a 8 osztályt. 
 
A program lényege:  
 
A jelenleg mintegy 200 ezer fős segélyezetti népesség egy része – korából, egészségi 
állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből adódóan nem tud munkát vállalni. Ők továbbra is 
jogosultak lesznek a rendszeres szociális segélyre, amelynek összege változatlanul, a jelenleg 
is hatályban lévő szabályok szerint kerül megállapításra. (A segély összege – a család 
fogyasztási egységeihez viszonyított arány figyelembevételével – a nyugdíjminimum /2009-
ben 30 100 Ft/ 90%-áig egészíti ki a család összjövedelmét, legfeljebb a nettó minimálbér 
összegéig /2009-ben  várhatóan 58 790 Ft/.) Az e körbe tartozók számára előírt a családsegítő 
központokkal történő együttműködés kötelezettsége, amelynek célja a szociális, családi 
problémák megoldása, a társadalmi reintegráció, a közfoglalkoztatottak csoportjába való 
átkerülés elősegítése. 
 
A hatályos szabályozás jelenleg is tartalmaz elhelyezkedést „jutalmazó” juttatást azoknak, 
akik az álláskeresési járadék folyósításának ideje alatt teljes vagy legalább napi 6 órás 
határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesítenek. A gyakorlati tapasztalatok alapján a 
szabályozás differenciált lesz: a folyósítási idő első szakaszában magasabb összegű juttatás 
fogja ösztönözni az elhelyezkedést. Ha a segélyezett elhelyezkedik a munkaerőpiacon és azt 
bejelentette, akkor számára nem szűnik meg rögtön a segély, hanem a keresőtevékenység 
kezdő napjától számított három hónapig az öregségi nyugdíjminimum összegének 50%-át, ezt 
követően további három hónapig az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át 
kapja. 
 
A rendszeres szociális segélyezettek közül a munkára képesek az állami foglalkoztatási 
szolgálattal álláskeresési megállapodást kötnek, és ennek alapján közfoglalkoztatásban 
és/vagy képzésben kell részt venniük. A közfoglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok 
feladata a közcélú foglalkoztatás megszervezése. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 
esetén a kereset eléri a mindenkori legkisebb munkabér összegét (a tervezés 73 000 forint/hó-
ra épült).   
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A közfoglalkoztatásban részt vevő személy a társadalombiztosítás természetbeni és pénzbeli 
ellátásainak teljes körére jogosulttá válik. A közfoglalkoztatás jogszerző időnek számít a 
nyugdíj és az álláskeresési járadék szempontjából is. 
 
Ha a közfoglalkoztatásban részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, 
törlik az álláskeresők nyilvántartásából, ami az ellátás megszűnését vonja maga után.  
 
A települési önkormányzat évente január 31-éig közfoglalkoztatási tervet készít az állami 
foglalkoztatási szolgálattal egyeztetve. A terv tartalmazza a támogatásban részesülő 
személyek képzettség szerinti összetételét, a közfeladatok megjelölését és ütemezését, a 
feladatokhoz szükséges létszámot és a finanszírozásra igénybe vehető forrásokat.  
 
A közfoglalkoztatás célja a munkaképesség fenntartása és fejlesztése a későbbi tartós 
munkavállalás elősegítése érdekében. Ehhez a költségvetés mintegy 60 ezer fő napi 6 órai 
foglalkoztatásához fejenként 61 800 forinttal biztosít 2009-ben forrásokat, szemben a 
jelenlegi 15 ezer főre elegendő kerettel. (A 73 000 forint/hó háromnegyede a fizetendő 
kedvezményes járulékokkal.) 
 
Mindezzel összefüggésben megváltozik a települési önkormányzatok által szervezett közcélú 
foglalkoztatás finanszírozása. Míg eddig az önkormányzatok a szociális mutatóik alapján és a 
tényleges felhasználás figyelembevételével meghatározott keretből gazdálkodva, a 
közfoglalkoztatás napjaira 3 900 forinttal kalkulálhattak, 2009-től a leendő közfoglalkoztatás 
törvény szerint ténylegesen kifizetett költségeik 95%-át igényelhetik vissza a költségvetésből. 
 
Amennyiben az állami foglalkoztatási szolgálat sem foglalkoztatást, sem képzést nem tud 
nyújtani, és az önkormányzat sem szervezi meg a közfoglalkoztatást, úgy az önkormányzat új 
ellátást, ún. közfoglalkoztatást pótló juttatást biztosít, amelynek összege a 
nyugdíjminimummal megegyező.  
 
Az alacsony végzettségű személyek esetében hangsúlyos szerepet kap a képzés. Speciális 
szabály lesz, hogy a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a 
segély folyósításának feltételévé válik a tanulás, a szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac 
által igényelt szakmákra való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. 
 
Az ellátási rendszerbe való bekerülés jogosultsági szabályai a jelenlegi segélyezési 
szabályokkal azonosan kerülnek meghatározásra, az ellátásra jogosultak köre nem változik. 
Az ellátások bármelyikére a jövőben is csak az jogosult,  
 

− akinek az álláskeresési ellátásra való jogosultsága lejárt, vagy előzetes együttműködési 
kötelezettséget teljesített, 

− aki az előzőek mellett a számára előírt együttműködést vállalja, valamint 
− a jövedelmi, vagyoni feltételeknek megfelel. 

 
Az új rendszer hatályba lépésének tervezett időpontja 2009. január 1. Ez szükségessé teszi a 
jelenleg ellátásban részesülő több mint 200 ezer fő jogosultságának felülvizsgálatát is. 
Emellett az önkormányzatoknak helyi rendeleteik módosításáról, a közfoglalkoztatási terv 
elkészítéséről is gondoskodniuk kell. Mindezek miatt az új szabályozás 2009. január 1-jétől 
csak az új belépőkre alkalmazható, a 2008. december 30-án rendszeres szociális segélyben 
részesülők esetében három hónapos átmeneti időszak lesz. 
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A program részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
valamint a foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a módosítása tartalmazza majd, amelyet a 
költségvetési törvényjavaslattal párhuzamosan tárgyal az Országgyűlés. 
 
A segélyezési rendszer átalakítása a finanszírozás rendszerének megváltoztatását is 
szükségessé tette. Olyan finanszírozási megoldást kellett találni, amely többlet államháztartási 
források nélkül, a közfoglalkoztatásra és segélyezésre rendelkezésre álló pénzeszközök 
átstrukturálásával, az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás megszervezésére való 
hatékonyabb ösztönzésével biztosítja az új program pénzügyi feltételeit. A program a közcélú 
foglalkoztatás keretén felül a segélykeret egy részét is foglalkoztatásra csoportosítja át, 
valamint a Munkaerőpiaci Alap finanszírozza a járulékköltségeket. 
 
Ezen felül a Munkaerőpiaci Alapban a szervezés humánerőforrásaihoz 3,0 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 
 
Az államháztartás különböző alrendszereiből felhasználható források és a programban 
várhatóan résztvevők létszámát a következő táblázat mutatja: 
 

2008. évben 2009. évben További években 

Megnevezés Átlag 
létszám 

(fő) 

Kiadási 
igény 

(Mrd Ft) 

Átlag 
létszám 

(fő) 

Kiadási 
igény 

(Mrd Ft) 

Átlag    
létszám 

(fő) 

Kiadási 
igény 

(Mrd Ft) 
Szociális segély 205 000 71,0 111 400 41,5 100 000 37,7
Közfoglalkoztatást pótló juttatás     16 625  6,0    19 000 6,9
Munkajövedelem melletti 
ellátás (továbbfolyósítás) 

  19 150  3,0 20 000 2,7

Önkormányzat által szervezett 
közcélú munka 

15 000 15,0 61 700 47,0 66 000 50,0

Közhasznú foglalkoztatás 10 000 7,5   
Munkaerőpiacra kikerül, vagy 
együttműködést nem vállal 

21 125  25 000  

Összesen 230 000 93,5 230 000 97,5* 230 000 97,3
Közcélú munka szervezési 
költségei 

  
3,0** 

 
3,0

Mindösszesen 230 000 93,5 230 000  100,5  230 000 100,3
*/ A 2009. évi 4,0 milliárd forint automatizmus (nyugdíjminimum növekedés) 
figyelembevételével. 
**/ A Munkaerőpiaci Alapból központi program finanszírozza. 
 
Mint jeleztük, a 2009. január 1-jén rendszeres szociális segélyben részesülők esetében az új 
rendszerre történő átállás 3 hónap alatt fokozatosan történik. Ennek megfelelően alakulnak a 
2009. évi források. Az átállás évében a segély jellegű ellátásokra csak 50,5 milliárd forintot 
kell biztosítani, így a segély 2008. évi előirányzatából 24,5 milliárd forint, a Munkaerőpiaci 
Alapból pedig 7,5 milliárd forint átcsoportosul a foglalkoztatás finanszírozására. A közcélú 
foglalkoztatásra tehát – az e célra már 2008-ban is meglévő 15,0  milliárd forinttal együtt –   
összesen 47,0 milliárd forint áll rendelkezésre. Az új rendszerben így az önkormányzati 
források között a rendelkezésre álló pénzeszközöknek több mint 50%-a szolgál foglalkoztatási 
célokat, az eddigi 23%-kal szemben. 
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Az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás megszervezésében való érdekeltségét a központi 
költségvetés és az önkormányzati források közötti, az egyes ellátásokhoz meghatározott 
finanszírozási arány biztosítja a következők szerint: 

 

 

Járandóság megnevezése Központi költségvetés – önkormányzat 
aránya a finanszírozásban  

Rendszeres szociális segély, alanyi jogon             90   -  10% 
   havi átlag 27 300 Ft 24 570 2 730 
   havi maximum 65 700 Ft 59 130 6 570 
Rendszeres szociális segély, önkormányi 
rendelet szerinti felmentés esetén             80  -  20% 

   havi átlag 27 300 Ft 21 840 5 460 
   havi maximum 65 700 Ft 52 560 13 140 
Közfoglalkoztatást pótló juttatás                                    80  -  20% 
   fix összegű = 30 100 Ft/hó 24 080 6 020 
Közcélú munka (bér + járulék)           95  -   5% 
  6 órás foglalkoztatásnál = 61 800 Ft/hó 58 710 3 090 
  4 órás foglalkoztatásnál =  41 428 Ft/hó 39 356 2 072 
 
Az arányok úgy lettek kialakítva, hogy a mögöttük levő forint értékek az önkormányzatok 
számára egyértelmű üzenetet hordoznak, hogy a saját költségvetésükből 

− a közcélú munka szervezése esetén kell a legkevesebb hozzájárulást biztosítaniuk, 
érdekeltté téve őket a segély helyett munkát elv érvényesítésében, míg  

− a segély-típusú ellátások közül, amelyek önkormányzati hatáskörben dőlnek el, 
azokhoz (rendszeres szociális segély helyi rendelet alapján, közfoglalkoztatást pótló 
juttatás) legmagasabb „saját erő” szükséges és legalacsonyabb a központi 
költségvetésből közvetlenül igényelhető rész, 

− az önkormányzati döntéstől függetlenül alanyi jogon járó rendszeres szociális 
segélynél (fogyatékosak, 55 év felettiek, 3 vagy több gyerekesek után) az arány a 
korábbi éveknek megfelelő, változatlan. 

Természetesen az önkormányzati önrészhez is hozzájárul a központi költségvetés a pénzbeli 
szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatív hozzájáruláson keresztül.  
 
Mindezek figyelembevételével alakultak ki a segélyezéshez és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó központi költségvetési előirányzatok. A differenciált visszaigénylési 
arányszámoknak a várható ellátotti létszámokkal súlyozott országos aránya továbbra is 
megfelel a 90-10%-nak, így a teljes ellátási rendszer a egyes jövedelempótló ellátások és a 
közcélú munka támogatása jogcímű  előirányzatba (8. sz. melléklet II/1. pont) és a pénzbeli 
szociális juttatások jogcímű előirányzatba (3. sz. melléklet 10. pont) változatlanul ennek 
megfelelően épül be.  
 
A települési önkormányzatok segélyezési feladataihoz kapcsolódó, évek óta szokásos „két 
csatornás” finanszírozási rendszer továbbra is fennmarad: a költségvetés a pénzbeli és 
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természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
normatív hozzájárulást, valamint kötött támogatást ad.   
 

− A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások előirányzata 2009-
ben 70,0 milliárd forint, 2,4 milliárd forinttal több a 2008. évinél. Ez tartalmazza az 
előzőekben részletezett új segélyezési-közcélú foglalkoztatási rendszer, valamint a 
szociális törvény egyéb ellátásainak (ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) 
önkormányzati „saját erejének” megfelelő 10%-ot, valamint a saját hatáskörben adott 
eseti önkormányzati segélyekhez való hozzájárulást. 

 
− A kötött felhasználású korábbi két előirányzat – az egyes jövedelempótló támogatások 

kiegészítése, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása – összevonásra került, így 2009-ben 114,1 milliárd forint áll a települési 
önkormányzatok rendelkezésére a szociális törvény szerinti megosztott finanszírozású 
különféle segélyeknek és a közfoglalkoztatás költségeinek differenciált arányú 
visszaigénylésére.   

 
A gyermekszegénység elleni program keretében az adófizetők által felajánlott személyi 
jövedelemadó 1%-ával 2009-ben az előző évi kétszeresére, 2,4 milliárd forintra bővül a 
rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezéséhez kapcsolódó központosított 
előirányzat összege, lehetővé téve, hogy az étkeztetés időtartama két hónapra növekedjen. Az 
előirányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy 
a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
számára étkeztetést biztosítanak.  
 
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 
 
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási feladataihoz 2009. évben 
összesen mintegy 108,4 milliárd forint normatív hozzájárulás és támogatás kapcsolódik. Mind 
az alapellátás, mind a szakellátás normatív hozzájárulásainak 2009. évi előirányzatába beépül 

− a 2008. évi bérintézkedések hatása, valamint 

− a 2009. április 1-jétől a 140 ezer forintig terjedő keresetekre vonatkozó 4%-pontos 
járulékcsökkentés.  

 
A szociális és gyermekvédelmi alapellátásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások 
előirányzata 33,3 milliárd forint, az intézményi szakellátásokra 73,8 milliárd forint 
költségvetési hozzájárulás jut. Ezen túlmenően a többcélú kistérségi társulások által 
fenntartott szociális szolgáltatásokhoz 7,6 milliárd forint költségvetési támogatás kapcsolódik. 
 
A szociális alapszolgáltatások szerkezetében 2009-ben fontos változást jelent, hogy a 
támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerül a 
normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2007. évi módosítása következtében megszűnik, mint kötelező önkormányzati 
feladat. 
Amely önkormányzatok önként vállalják, számukra 2009-től e szolgáltatások finanszírozása a 
szociális tárca pályázati rendszerében történik.  
 
Ugyancsak az alapszolgáltatások körében fontos finanszírozási változás, hogy megszűnik a 
korábban a kapacitásszabályozás alá vont ellátásokra vonatkozó szabály, amely szerint az új 
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ellátottakra alanyi jogon a normatív hozzájárulás 50%-a járt, és a kiegészítésre pályázati 
lehetőség volt. 2009-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az utcai szociális munka 
esetében is a korábbi gyakorlat szerint az államháztartásról szóló 1994. évi XXXVIII. törvény 
64. § (5) bekezdésének b) pontja és a 64. § (7) bekezdése szerint lehet igényelni a normatív 
hozzájárulást. Hasonló változás van a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az 
idősotthoni ellátás finanszírozása esetében is. Ezeknél a szolgáltatásoknál nem a szaktárcától 
pályázati úton, hanem ismét a korábbi gyakorlat szerint, az államháztartási törvény fent 
említett szabályai alapján van lehetőség 2009-ben az év közben és az év végi elszámoláskor 
jelentkező többlet mutatószám miatti pótlólagos állami támogatás igénybevételére. 
 
Mint ismeretes, szociális rászorultsági szabályok kerültek bevezetésre, és az ellátást igénylő 
jövedelmi helyzetének vizsgálata is szükséges a szociális étkeztetésnél, a házi 
segítségnyújtásnál és az idősotthoni ellátásnál.  A 2008. év folyamán lezajlott 
jövedelemvizsgálatok alapján 2009. évtől már minden ellátottra vonatkozóan a különböző 
jövedelemsávok szerint differenciált normatív hozzájárulást veheti igénybe a fenntartó.  
 
Szociális étkeztetésnél a normatíva differenciálása hármas fokozatú: 

− az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át el nem érő jövedelem 
esetén 97 400 forint/fő, 

− az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-300%-a közötti 
jövedelem esetén 86 300 forint/fő. 

− az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át meghaladó jövedelem 
esetén 68 400 forint/fő. 

A népkonyhai étkeztetésben részesülő, jövedelemvizsgálatra nem kötelezett ellátottak 
esetében a középső sáv szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe. 
 
A házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetében a normatíva differenciálása 
kétfokozatú:  

− az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó 
jövedelem esetén 279 000 forint/fő, illetve 836 000 forint/fő,  

− az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladó jövedelem 
esetén 176 300 forint/fő, illetve 745 200 forint/fő.  

 
A differenciált összegű normatíva várhatóan érdekeltté teszi a fenntartót az alacsonyabb 
jövedelmű igénylők fokozottabb ellátásában.  
 
Az is köztudott, hogy az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító, ún. emelt szintű bentlakásos ellátás szociális rendszerben tartása 
fokozatosan megszűnik, azaz 2008. január 1-jétől új működési engedélyt nem lehet kiadni. A 
jelenleg működő emelt szintű ellátást biztosító intézményekben gondozott személyek ellátását 
a térítési díj függvényében, erősen differenciált hozzájárulással ismeri el a költségvetés.  
 
Más vonatkozásban a szakellátások körében a finanszírozás szerkezete a 2008. évivel 
lényegében azonos: az ápolási-gondozási szükséglet mértékétől függően különböző mértékű 
fajlagos összegekkel ismeri el a költségvetés az eltérő szakmai tartalmú szolgáltatásokat. Az 
átlagosnál valamivel erőteljesebben 5,6-5,8%-os mértékben növekszik a gyermekvédelmi 
szakellátások normatív hozzájárulásának összege. Ez biztosítja többek között a nevelőszülők, 
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hivatásos nevelőszülők díját, amelynek jelentős mértékű – 15,5%-os, illetve 20,5%-os – 
emelését teszi lehetővé az e célra biztosított 300 millió forint többletforrás.   
 
A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás előirányzata 630 millió forinttal nő, 
melynek nagy része bér, 136 millió forint pedig mintegy 300 új bölcsődei férőhely 
működtetéséhez járul hozzá.  
 
2009-től érvénybe lép az a szabály, amely szerint a térítési díj-kedvezmények után is be kell 
fizetni az általános forgalmi adót. Ezzel összefüggésben a gyermekek intézményi 
kedvezményes étkeztetéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulás összege 65 000 forintra nő.  
 
A szociális és gyermekvédelmi szakellátásokban részesülők száma 2009-ben várhatóan 
80 ezer fő, azonos szintű a 2008. évivel. 
 
A kötött felhasználású előirányzatok között a szociális továbbképzés és szakvizsga 
támogatásának előirányzata az előző évivel azonos szintű, 338,9 millió forint. 
 
 
Egyéb ágazati feladatok  
 
A helyi önkormányzatok közművelődési és kulturális feladataira 2009-ben a központi 
költségvetés összesen 36,8 milliárd forint támogatást biztosít, figyelembe véve a többcélú 
kistérségi társulások keretében szervezett ágazati feladatellátást is. 

  

A helyi önkormányzatok kulturális feladatai támogatása  
2009. évi előirányzatának alakulása 

 millió forint
2008. évi országgyűlési előirányzat (3. sz. melléklet, 5. sz. melléklet) 18 923,3
Színházak támogatása (7. sz. melléklet) 11 010,0
2008. évi országgyűlési előirányzat kistérségi ösztönzés nélkül 29 933,3
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése (8. sz. melléklet IV. pont) 1 943,5
2008. évi országgyűlési előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 31 876,8
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet 1 402,5
Járulékcsökkentés -475,4
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzés nélkül 30 860,4
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése (8. sz. melléklet IV. pont) 1 943,5
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 32 803,9
Előadóművészeti törvény bevezetését elősegítő többlet  4 000,0
   −        színházak támogatásánál 3 300,0
   −        helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatásánál 700,0
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzés nélkül  34 860,4
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzéssel együtt 36 803,9
 

        változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz   
kulturális célú kistérségi ösztönzéssel együtt  

millió forintban: 4 927,1
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%-ban: 115,5
változás a 2009. évi bázis előirányzathoz 

kulturális célú kistérségi ösztönzéssel együtt 
millió forintban: 4 000,0

 %-ban: 112,2
 
 
A kulturális feladatok ellátását szolgáló 2008. évi országgyűlési előirányzatot 1,4 milliárd 
forinttal növeli a 2008. évben bérpolitikai intézkedés keretében megvalósult 5%-os béremelés 
2009. évi hatása. Csökkentő tényező 475,4 millió forint értékben a 2009. április 1-jétől 
életbelépő munkaadókat érintő 4%-os járulékcsökkentés. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerülnek megállapításra a helyi és a 
megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi hozzájárulások, valamint a központosított 
előirányzatok között az érdekeltségnövelő támogatás. Az e célokat segítő összeg kétharmada 
– lakosságszám szerint – a települési önkormányzatokat illeti meg, a támogatási összeg 
egyharmadát a megyei/fővárosi önkormányzatok kapják. Ez utóbbi esetben a keretösszeg 
egyharmadához egyenlő arányban, kétharmadához pedig állandó népességszám alapján jutnak 
hozzá az érintett önkormányzatok. E célra 2009. évben 17,9 milliárd forint támogatás 
fordítható. 

A 2008. évhez hasonlóan a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
múzeumok szakmai támogatása központosított előirányzat alapján juthatnak – pályázati úton 
– támogatáshoz az önkormányzatok a könyvtárak állománygyarapításához és a 
közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a fenntartott 
múzeumok szakmai fejlesztéséhez. E célra 710,0 millió forint szolgál. 

A központosított előirányzatok körében változatlan tartalommal, de 700,0 millió forinttal 
 emelt összeg, immár 1 710,0 millió forint szolgálja a helyi önkormányzatok hivatásos 
zenekari és énekkari támogatását. 

Megváltozik a színházak támogatási rendszere, igazodva – és mintegy átmenetet képezve – a 
várhatóan 2009-ben elfogadásra kerülő előadóművészeti törvény 2010. évtől bevezetni 
tervezett finanszírozási konstrukciójához. A központi költségvetés az „Új Tudás – Műveltség 
Mindenkinek” program keretében 4,0 milliárd forint többletforrást biztosít a szaktörvény 
bevezetésének előkészítésére. Ezen összegből 700,0 millió forint a központosított 
előirányzatok között szereplő helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok, míg 
3,3 milliárd forint a színházak  támogatásának növelését szolgálja. 

Így a helyi önkormányzatok színházi támogatására fordítható előirányzat összesen 
14,4 milliárd forint. A támogatási rendszer több ponton módosul. Bevezetésre kerül újból 
mind a kőszínházak, mind a bábszínházak esetében a művészeti tevékenység kiadásaihoz való 
hozzájárulás jogcíme. 

E célra – kőszínházak esetében – 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a helyi 
önkormányzatok a költségvetési rendeletükben elfogadott színház-támogatási előirányzat és a 
2008. évben realizált fizető nézők száma alapján kapnak meg. Bábszínházak esetében a 2008-
ban realizált fizető nézők száma alapján számított összeg illeti meg a fenntartó 
önkormányzatot.  
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Mindkét esetben az igénybevétel rendjét az oktatási és kulturális miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

Továbbra is lehetőség lesz a színházak pályázati támogatására is, 1,8 milliárd forint 
összegben. Ez az előirányzat szolgál a korábbi években már megszokott szabadtéri színházak, 
nemzetiségi színházak, valamint az önkormányzatok által támogatott magánszínházak – 
színházi vállalkozások, színházi műhelyek és független színházi- és táncszínházi társulatokat 
befogadó műhelyek – pályázati támogatására. 
 
Szerkezetében változatlan a normatív, kötött felhasználású támogatások körében a helyi 
önkormányzati tűzoltóságok támogatása.  
Ez szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.  
 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása  
2009. évi előirányzatának alakulása 

 millió forint
2008. évi országgyűlési előirányzat (8. sz. melléklet) 35 419,4
Kiegészítő támogatás (5. sz. melléklet) 2 084,7
2008. évi országgyűlési előirányzat 37 504,1
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet 1 084,0
Járulékcsökkentés -294,5
2009. évi bázis előirányzat 38 293,6
Tűzoltó laktanya üzemeltetéséhez, tűzoltó járművek karbantartásához 555,0
Köztestületi tűzoltóság működéséhez előirányzat átadása -400,0
2009. évi javaslat (8. sz. melléklet) 38 448,6

 
         változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz   

millió forintban: 944,5
%-ban: 102,5

         változás a 2009. évi bázis előirányzathoz 
millió forintban: 155,0

 %-ban: 100,4
 
A tűzvédelmi feladatokra szolgáló 2008. évi előirányzatot 1,8 milliárd forinttal növeli a 
2008. évi bérpolitikai intézkedés hatása, viszont csökkenti a munkaadókat érintő a rendszeres 
havi keresetek első 140 000 forintjára jutó járulékfizetési kötelezettség 4%-os mérséklése, 
294,5 millió forint értékben. 

2009-re – 3 évi folyamatos fejlesztéssel – válik teljessé a tűzoltók heti 48 órás 
szolgálatteljesítési idejének feltétele. Ennek érdekében a törvényjavaslat mintegy 
2,0 milliárd forinttal növeli – az eddig ennek bevezetésére szolgáló központosított előirányzat 
belső átcsoportosításával – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok normatíva rendszerét. 
További 555,0 millió forint épül a források közé a tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, 
fenntartásához és intézményi kiadásaihoz, valamint a  tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, 
karbantartásához. Ezzel párhuzamosan – a feladatváltozásokat követve – a köztestületi 
tűzoltóságok finanszírozására 400,0 millió forint csoportosul át. 
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Mindezeket figyelembe véve 38,4 milliárd forint szolgálja a tűzvédelmi feladatok ellátását 
2009-ben. 

A támogatás elszámolása a normatív kötött támogatásoknak megfelelő eljárás alapján a 
költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt kiadások 
figyelembevételével történik. Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt 
a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2010. június 30-áig használható fel. 
 

A globális – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő – normatív 
állami hozzájárulások  

2009. évi előirányzatának alakulása 
 millió forint
2008. évi országgyűlési előirányzat (3. sz. melléklet) 56 016,5
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 5 404,7
2008. évi országgyűlési előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt  61 421,2
2008. évi bérpolitikai intézkedési többlet 7 857,1
Járulékcsökkentés -3 843,2
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzés nélkül 60 030,4
Többcélú kistérségi társulások ösztönzése 5 404,7
2009. évi bázis előirányzat kistérségi ösztönzéssel együtt 65 435,1
Belső átcsoportosítás 450,5
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzés nélkül 60 480,9
2009. évi javaslat kistérségi ösztönzéssel együtt 65 885,6
  

         változás a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz  
kistérségi ösztönzéssel együtt 

millió forintban: 4 464,4
%-ban: 107,3

         változás a 2009. évi bázis előirányzathoz 
kistérségi ösztönzéssel együtt 

millió forintban: 450,5
%-ban: 100,7

 
A globális – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő – normatív állami 
hozzájárulások szerkezete a 2008. évi finanszírozási konstrukciót követi. 
 
E feladatokra szolgáló 2008. évi előirányzatot 7,9 milliárd forinttal növeli a 2008. évi 
bérpolitikai intézkedés hatása, viszont csökkenti a munkaadókat érintő a rendszeres havi 
keresetek első 140 000 forintjára jutó járulékfizetési kötelezettség 4%-os mérséklése, 3,8 
milliárd forint értékben. 
 
Az így kialakuló bázis előirányzathoz viszonyítva a globális normatív hozzájárulások javasolt 
fajlagos összegei szinten maradnak. 
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A többcélú kistérségi társulások támogatása 
 
2009. évben is folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A 2008. évi 
szabályozáshoz képesti változások elsősorban a többcélú kistérségi társulások közvetlen 
feladatellátásának és a valós együttműködések további ösztönzését szolgálják. Az ellátandó 
közszolgáltatási feladatonként főbb változások az alábbiakban foglalhatók össze. 
 
A közoktatási intézményi feladat támogatását érintő módosítások 
 

− A közoktatási intézmények többcélú kistérségi társulás általi fenntartását ösztönzi a 
többcélú társulás által fenntartott intézménybe bejáró gyermekek, tanulók alapján 
járó támogatás 100 000 Ft/főről 105 000 Ft/főre növekedése.  

 
− A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára 

bejáró tanulók alapján járó támogatás 40 000 Ft/főről 100 000 Ft/főre nő, mely 
egyfelől a városok érdekeltségét növeli, másfelől további ösztönzést nyújt az 
egységes pedagógiai programmal működő általános iskolai és középiskolai feladatot 
egyaránt ellátó intézmények kialakítására és a többcélú kistérségi társulás által 
történő fenntartására. Ilyen intézmények kialakítása hosszabb távon megoldást jelent 
a kistelepülések számára is, hiszen így a gyermekek, tanulók továbbhaladása 
középfokú oktatási intézményekbe biztosítható. 

 
− A kistelepülési tagintézményi támogatás esetében szigorítást jelent, és egyben 

minőségi elvárást fogalmaz meg az a feltétel, hogy az érintett általános iskolákban a 
foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg. Tekintettel 
arra, hogy ezen intézmények esetén az átlaglétszám-feltételek teljesítése nélkül is 
igénybe vehető e támogatás, fontos a szakmai elvárás közvetítése. 

 
− A többcélú kistérségi társulások a nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás; 

korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; 
gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében a szakszolgálati ellátásban 
részesülők után  

a) a 2008. évi 11 000 Ft/ellátott helyett 9 800 Ft/ellátott támogatást igényelhetnek, 
ha a gyermeknek utaznia kell az ellátás helyére, és 

b) ennek másfélszeresét, azaz 14 700 Ft/ellátott támogatást, ha az ellátottakról 
lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben gondoskodnak, ahol 
azok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 
− Hangsúlyos elemként jelenik meg, hogy amennyiben a kistérségben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása 
meghiúsul, úgy a társulás nem jogosult az e fejezet szerinti támogatásokra. E szabály 
biztosítja a közoktatási feladatok kistérségi szinten történő összehangolását, és azt, 
hogy egy gyermek – férőhely hiányában – se maradhasson ellátás nélkül. 

 
− A közoktatási törvény alapján az egységes óvoda-bölcsőde intézményben a második 

életévüket betöltő gyermekeket az óvodások között két főként figyelembe lehet 
venni. E szabály segíti, hogy a fenntartók a bölcsődés korú gyermekek ellátásról 
gondoskodni tudjanak. 
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− A támogatás igénybevételének további feltételeként jelennek meg az alábbi 
szabályok, melyek a nem valós együttműködésen alapuló intézményi társulások ellen 
kívánnak hatni. A javaslat alapján a következő esetekben az intézményi társulások 
elveszítik a támogatásra való jogosultságot, ha 

 
a)  általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti 

településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy 
b) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a 

közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, vagy  
c)  a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására 

(óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több 
önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. 

 

Ezekben az esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 
1.2. pontban meghatározott feltételek (pl. átlaglétszám, az ún. 50-60%-os feltétel) 
teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat 
ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.  
A feltételeket 2009. szeptember 1-jétől kell teljesíteni.  

 
E szabályok együttesen ösztönöznek a valós, magasabb szakmai színvonalon 
működő közös intézményfenntartásra. Így: 
a) ezáltal nem lesz érdekelt a társulás olyan intézményszerkezet kialakításában, 

amelynek hátterében elsődleges szempont a finanszírozási lehetőségek 
maximalizálása oly módon, hogy a tanulók többsége bejáróvá válik, utazik, 

 
Nem indokolt ösztönző támogatással elismerni pl. ha a közoktatási 
intézmény székhelye csak 5-8. évfolyammal működik, a társult településen 
pedig csak 1-4. évfolyammal működő tagintézmény található.  

 
b) az intézményfenntartással kapcsolatos szakmai, gazdasági és pénzügyi feladatok 

hatékonyabban és költségtakarékosabban kerüljenek ellátásra. Ez optimálisan az 
intézmény székhelye szerinti településen valósulhat meg, figyelembe véve azt is, 
hogy a székhely települési önkormányzat költségvetése tartalmazza a fenntartott 
intézmények költségvetését, 

 
c) a társult feladatellátás esetén az intézményi átszervezés terén is előrelépés kell, 

hogy történjen. 
 
Ne váljon gyakorlattá a változatlan intézmény-„hálózat” – vagyis több önálló 
közintézmény – társulás által történő fenntartása. 

 
− Pápa Város Önkormányzat nemzetközi szerződés teljesítése érdekében fogad 

várhatóan 180 családot, akik gyermekeiket a magyar tanulókkal közös intézménybe 
kívánják járatni. Az átlaglétszám-feltételek teljesülése ezen intézményben nem 
elvárható, így külön szabály ennek teljesítése alól mentességet ad. 
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A szociális intézményi feladat támogatását érintő módosítások 
 

A 2008. évben támogatásban részesült – szociális szakosított ellátást nyújtó intézményt 
fenntartó – intézményi társulásokon túl nem lehet új belépő a rendszerbe, továbbá az 
intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után járó támogatás 
190 000 Ft/főről 140 000 Ft/főre csökken, mely a többcélú kistérségi társulások által 
közvetlenül fenntartott intézmények irányába ösztönöz. 

 
A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladat támogatását érintő 
módosítások 
 

− A szociális törvény módosításának hatására a támogató szolgálat és közösségi ellátás 
kikerül a támogatott feladatok közül. Így a többcélú kistérségi társulások a támogatás 
érdekében ellátandó három alapszolgáltatási feladatot a szociális étkeztetés, 
családsegítés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátások közül választhatják. 

 
− A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a többcélú 

kistérségi társulás és intézményi társulás keretében ellátottak után járó támogatás nő, 
melyet elsősorban a feladatok számának csökkenése és az alapszolgáltatási feladatok 
erősítése indokol. 

 
Az egy ellátottra jutó támogatás fajlagos összegének változása: 

o többcélú kistérségi társulás keretében ellátott feladatnál  
− házi segítségnyújtás esetén 55 ezer Ft/fő helyett 60 ezer Ft/fő, 
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 26 ezer Ft/fő 

helyett 30 ezer Ft/fő. 
o többcélú kistérségi társulás keretén belül működő intézményi társulás által 

ellátott feladatnál: 
− házi segítségnyújtás esetén 48 ezer Ft/fő helyett 50 ezer Ft/fő, 
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 22 ezer Ft/fő helyett 

24 ezer Ft/fő. 
 

− A törvényjavaslat rögzíti, hogy 2010-től a többcélú kistérségi társulások által ellátási 
szerződés, illetve külön megállapodás keretében szervezett feladatellátás nem lesz 
támogatott, mely a kötelező önkormányzati feladat intézményi társulás és többcélú 
kistérségi társulás keretében történő ellátását kívánja elérni. 

 
A mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatását érintő módosítás 
 

Indokolt a nyitvatartási idő meghatározása a költségvetési törvényben, ezért a könyvtári 
szolgáltató helyeknek hetente legalább négy napon át, hetente összesen minimum húsz 
órás nyitva tartást kell biztosítaniuk. 

 
 
5. cím 

Központosított előirányzatok  

Az előzőekben említettek mellett a további központosított előirányzatok is nyomon 
követhetőek a következő táblázatban. 
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     millió forint 

Változás  
(2009. évi 

javaslat/2009. évi  
bázis előirányzat)Megnevezés 

2008. évi  
ország- 
gyűlési 

előirányzat

2009. évi  
bázis 

előirányzat

2009. évi 
javaslat 

%-ban  összegben

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 800,0 4 500,0 93,8 -300,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása 9 090,0 9 090,0

 
5 090,0 

 
56,0 -4 000,0

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 
támogatása 1 557,9 1 557,9

 
1 560,0 

 
100,1 2,1

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 85,0 100,0 0,0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 35 240,0 35 240,0 100,0 0,0
A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 40 000,0 0,0 0,0   0,0
Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 500,0 0,0 0,0   0,0
Bérpolitikai intézkedések támogatása 0,0 22 400,0 95 540,0 426,5 73 140,0
"Globális" támogatások összesen: 91 272,9 73 172,9 142 015,0 194,1 68 842,1
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő 
támogatása 2 084,7 2 084,7

 
0,0   -2 084,7

Tűzvédelem 2 084,7 2 084,7 0,0 0,0 -2 084,7
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási 
feladatokhoz 1 100,0 1 100,0

 
1 100,0 

 
100,0 0,0

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 
támogatása 470,0 470,0

 
1 570,0 

 
334,0 1 100,0

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 800,0 2 800,0 5 203,0 185,8 2 403,0
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0 0,0
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 600,0 600,0 600,0 100,0 0,0
Teljesítmény motivációs pályázati alap 1 100,0 1 100,0 2 900,0 263,6 1 800,0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása 860,0 860,0 860,0 100,0 0,0
Az „Új Tudás-Műveltség Mindenkinek” program 
keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló 
támogatások 0,0 0,0

 
 

11 795,0 
  

11 795,0
Komprehenzív iskola-modellek támogatása 0,0 0,0 747,0   747,0
Óvodáztatási támogatás 0,0 0,0 760,0   760,0
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. 
évfolyamán 0,0 0,0

 
50,0   50,0

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási 
feladatainak társulásban történő ellátásához 0,0 0,0

 
100,0   100,0

Oktatási támogatások összesen: 11 930,0 11 930,0 30 685,0 257,2 18 755,0
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 100,0 0,0 0,0   0,0
A vizitdíj visszatérítésének támogatása 100,0 0,0 0,0   0,0
2008-ban: Nyári gyermekétkeztetés  
2009-ben: Gyermekszegénység elleni program keretében 
nyári étkeztetés biztosítása 

1 200,0 1 200,0 2 400,0 200,0 1 200,0

Szociális támogatások összesen: 1 400,0 1 200,0 2 400,0 200,0 1 200,0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 
támogatása 1 010,0 1 010,0 1 710,0 169,3 700,0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 710,0 710,0 100,0 0,0

Kulturális támogatások összesen: 1 720,0 1 720,0 2 420,0 140,7 700,0
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Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 350,0 2 350,0 1 350,0 57,4 -1 000,0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 150,0 100,0 0,0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 600,0 600,0 800,0 133,3 200,0

A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél 
beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 7 200,0 7 200,0 8 200,0 113,9 1 000,0

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 8 000,0 8 000,0 100,0 0,0

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal 
való ellátása 2 500,0 2 500,0 2 000,0 80,0 -500,0

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

15 100,0 15 100,0 17 600,0 116,6 2 500,0

2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatt keletkezett 
károk enyhítésére 1 100,0 1 100,0 0,0   -1 100,0

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 3 500,0 3 600,0 4 350,0 120,8 750,0

Belterületi belvízrendezési célok támogatása 500,0 500,0 500,0    
Mindösszesen: 149 407,6 131 207,6 220 470,0 168,0 89 262,4
ebből:  - működési támogatás 108 407,6 90 107,6 177 520,0 197,0 87 412,4

    - fejlesztési támogatás 41 000,0 41 100,0 42 950,0 104,5 1 850,0
 
 
A lakossági közműfejlesztés támogatására rendelkezésre álló előirányzat az utóbbi évek 
felhasználási tapasztalatai alapján 1 milliárd forinttal csökken. Így 2009-ben 
1,35 milliárd forint szolgál a közműfejlesztésre megfizetett hozzájárulások után igényelhető 
támogatás forrásául. 
 
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására – változatlan szabályozás mellett – 
2009-ben 300 millió forinttal kisebb összeg, 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elmúlt 
két évben az előirányzaton ennyivel csökkent a tényleges felhasználás. A támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának 
részletes szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter – az önkormányzati miniszter, a 
pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 
véleményének kikérésével – 2009. január 31-éig rendeletben állapítja meg.  
 
A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 2009-ben szabálymódosítás 
nélkül, változatlan forrással működik tovább. A támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait a 
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter – az önkormányzati miniszter, valamint a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. február 15-éig rendeletben állapítja meg.  

 
A határátkelőhelyek fenntartásának támogatásának előirányzata 85 millió forint. Az összeg 
70%-a – a 2008. évhez hasonlóan – továbbra is a schengeni külső határszakaszokon (a 
magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon),  30%-
a schengeni belső határszakaszokon (a magyar-osztrák,  a magyar-szlovén és a magyar–
szlovák határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok 
támogatását szolgálja. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által szolgáltatott 2007. évi 
határátlépési adatok alapján a támogatást az Önkormányzati Minisztérium 2009. március 25-
éig folyósítja, a 2008. évi összeggel megegyezően. 
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A települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatását 2009. évben – az előző évi 
1 557,9 millió forinttal közel azonos összegű – 1 560 millió forint előirányzat biztosítja. A 
települési és területi kisebbségi önkormányzatok a feladatarányos – differenciált – 
támogatáshoz a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott 
feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján jutnak hozzá. A támogatás a települési és területi kisebbségi 
önkormányzatok működését és a kisebbségi közügyeknek ezen önkormányzatok által történő 
ellátását szolgálja. 
 
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
4 milliárd forinttal, 5,1 milliárd forintra változott, mivel az elmúlt években a jelentős 
szerkezeti átalakulások már megtörténtek. Az előirányzat a X. Miniszterelnökség fejezetben 
lévő céltartalékból év közben tovább növelhető, felhasználásának részletes szabályairól az 
önkormányzati miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. február 15-
éig rendeletet jelentet meg. 
 
2009-ben ez az előirányzat szolgál: 

− a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. 
(III. 27.) ÖTM rendelet,  

− az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi 
önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes 
kifizetések támogatásáról szóló 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet  

alapján 2008. évről áthúzódó – a pályázók által ténylegesen kifizetett – 2009. évre eső 
kifizetések forrásául.  
Ez utóbbi intézkedést a következők indokolják: 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) felmentésre vonatkozó 
szabályai módosultak 2008. január 1-jével: 

− a munkaviszony időtartamától függetlenül 6 hónapról 8 hónapra emelkedett a 
felmentési idő 30 év közszolgálati jogviszony esetén, 

− az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, felmentésüket 
kérő köztisztviselők – mivel nem minősülnek nyugdíjasnak – a szakmai szándék 
ellenére végkielégítésre váltak jogosulttá.  

 
Ez utóbbiak hatályon kívül helyezését az Országgyűlés az állami vezetők javadalmazásának 
átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2008. évi X. törvény 
keretében 2008. március 3-án fogadta el. Így a 2008. május 1-jét követően közölt felmentések 
esetén már nem kellett végkielégítést fizetni.  
A jogszabály változása így is jelentős előre nem tervezhető kiadást jelentett a helyi 
önkormányzatok számára. 
 
Fentiek miatt a központi költségvetés megtérítette a helyi önkormányzatok részére a 
köztisztviselő által benyújtott felmentési kérelemre indult és 2008. január 1-je és május 1-je 
között közölt felmentéssel – a felmentési idő felére járó átlagkeresetre – és végkielégítéssel 
összefüggően keletkezett teljesített, illetve teljesítendő fizetési kötelezettségét. 
 
A végrehajtásra készült kormányrendelet a 2008. december 31-éig teljesített kifizetések után 
tette lehetővé az önkormányzatok számára támogatás igénylését. Azonban a munkajogi 



 

 

35

szabályoknak és a hivatkozott kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő felmentési 
dokumentumban szerepelhet olyan felmentési idő, melynek tartama áthúzódik 2009. évre. A 
központi költségvetésnek ezen időszak után is meg kell térítenie a jogszabályban előírt 
fizetési kötelezettség összegét.  
 
Az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 2009-ben változatlan szabályozás mellett folyik tovább. A rendelkezésre álló 
összeg a munkálatok gyorsítása érdekében 200 millió forinttal 800 millió forintra növekszik.  
 
A 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett 
önkormányzatok támogatása 1 milliárd forinttal 8,2 milliárd forintra nő. Ezt a 2008. évi 
jövedelemkülönbség mérséklés során beszámítással érintett önkormányzatok elvonásának 
összege alapján becsülhető 2009. évi visszaigénylés indokolja. 
 
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatására 2009-ben 17,6 milliárd forintos előirányzat áll 
rendelkezésre, amely 2,5 milliárd forinttal haladja meg a 2008. évit. Az előirányzat az Európai 
Unió támogatásai iránt benyújtott egyes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz 
szükséges saját forrás kiegészítését segíti elő. A támogatás lehetővé teszi a rászoruló 
önkormányzatok számára is, hogy sikerrel vehessenek részt az uniós források 
felhasználásában. A támogatásról az önkormányzati miniszter dönt. 
 
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat meghatározza, hogy milyen, az önkormányzati 
feladatellátást segítő infrastrukturális fejlesztési célokhoz nyújtható differenciált támogatás. 
Így egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási, kulturális, vízgazdálkodási, egyes 
környezetvédelmi célú, valamint az óvodai nevelési, az alapfokú oktatási, szociális- és 
gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, továbbá a helyi közutak, kerékpárutak és 
közterületek infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely 
fejlesztések az önkormányzatok, illetve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik. 
Láthatóan bővült a célok köre az előző évihez képest. 
 
A támogatást a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések, 
a kedvezményezett térségben lévő települések, valamint a jogi személyiségű társulások 
igényelhetik. Ezen túl az előirányzat biztosít forrást a korábbi években jóváhagyott EU Önerő 
Alap támogatások folyósítására is. A támogatás részletes szabályairól az önkormányzati 
miniszter – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2009. március 1-éig rendeletet ad ki.  
 
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 2009. évi összege megegyezik a 
2008. évi 35,24 milliárd forinttal. A támogatás rendszere – a tavalyi átalakításnak 
megfelelően – változatlan marad. Ennek megfelelően az előirányzat elosztásának alapja 
változatlanul a helyi közösségi közlekedési szolgáltatók által teljesített – tárgyévet megelőző 
évi – súlyozott férőhely-kilométer de az Európai Közösségek Tanácsának 1191/69/EGK 
rendelete alapján a támogatás összege nem haladhatja meg a helyi közösségi közszolgáltatás 
ellátása során felmerülő 2008. évi veszteséget. A támogatás részletes szabályairól a 
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter – a 
pénzügyminiszter egyetértésével – 2009. március 31-éig együttes rendeletet jelentet meg. 
 
A 2008. évhez hasonlóan a pályázati döntésig az önkormányzatok előleget vehetnek igénybe. 
Ennek mértéke havonta nem haladhatja meg a 2008. évi egy hónapra jutó támogatás 90%-át. 
Az előleg iránti igényt 2009. január 15-éig lehet a Magyar Államkincstár Regionális 
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Igazgatóságának megyei szervezeti egységéhez benyújtani. Az előleg első két havi 
összegének folyósítása február 5-éig, ezt követően minden hónap 5-éig történik, amelyet az 
önkormányzat a szolgáltatóknak 8 napon belül továbbít. Ha a folyósított előleg meghaladja az 
önkormányzatnak ténylegesen megítélt 2009. évi támogatás összegét, a különbözetet a 
döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. 
 
A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának 
támogatását a 2008. évivel megegyező összegű, 8 milliárd forint előirányzat szolgálja. A 
támogatás törvényi szabályozása változatlan maradt. Az előirányzat regionális fejlesztési 
tanácsokhoz való decentralizálása a települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd 
burkolatú belterületi utak a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról 
szóló 303/2004. (XI.2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” 
elnevezésű jelentésben meghatározott, 2007. december 31-ei állapotnak megfelelő 
burkolatterülete arányában történt. A különböző úttípusok (főút, gyűjtő út, lakó és kiszolgáló 
út) forgalomsűrűségének figyelembevételét a 2008. évivel megegyező súlyszámok teszik 
lehetővé. A Közép-Magyarországi Régió előirányzatának minél teljesebb körű felhasználása 
érdekében a törvénytervezet már nem különít el – a régió előirányzatán belül – a Főváros és 
kerületei útfelújításaihoz forrást. A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – 
ideértve a támogatás szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány 
rendeletben szabályozza.  
 
A fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása előirányzata 
2 milliárd forint. Az előirányzatból 1,5 milliárd forint a fővárosi kerületek burkolatlan 
útállományának kerületi hosszának, 0,5 milliárd forint pedig a burkolatlan, egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállomány kerületi hosszának arányában jár. A támogatás 
elsősorban a csatornázott, de burkolatlan kerületi utak szilárd burkolattal való ellátására 
szolgál, de az utakhoz szükséges csapadékvíz-elvezető csatorna építésére is fordítható.  
 
A belterületi belvízrendezési célok támogatásának előirányzata megegyezik a 2008. évivel, 
változatlanul 500 millió forint. Új pályázat benyújtására azonban már nincs lehetőség, az 
előirányzat ugyanis csupán a 2008. évben megkötött támogatási szerződések 2009. évi 
ütemére nyújt fedezetet. 
 
A költségvetési törvény – a tavalyi hasonló célú előirányzatot 750 millió forinttal emelve – 
4,35 milliárd forint támogatást biztosít a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése előirányzatra. Ez egyrészt 
a bölcsődék, óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztését, a férőhelybővítést 
szolgálja, másrészt a közösségi buszok beszerzésének folytatását támogatja a kistérségi 
feladatellátáshoz kapcsolódóan. Támogatásban csak az részesülhet, aki a pályázatában 
megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatást nem kap. A törvényjavaslat 
– célonként – meghatározza a maximális támogatási mértékeket, és felhatalmazza az 
önkormányzati minisztert, hogy – az oktatási és kulturális miniszter, valamint a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2009. február 28-áig rendeletben szabályozza 
a támogatás igénylésének, felhasználásának feltételeit. 
 
2009. évtől megszűnik a 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatt keletkezett károk 
enyhítését szolgáló 1,1 milliárd forintos előirányzat.  
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6. cím 
 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatások 
 
A javasolt előirányzat összege a 2009. évre 14,5 milliárd forint, mely összeg – a felülről 
nyitottságból adódóan – év közben a normatív és egyéb állami támogatások lemondása, 
továbbá átcsoportosítás révén növelhető. 
A támogatások három jogcímen vehetők igénybe. 
 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 
előirányzata 13,0 milliárd forint. 
 
A támogatás biztosítását a települési önkormányzatok számára a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontja és 87. § (1) bekezdése írja elő. 
A támogatás 500 millió forinttal több a 2008. évi előirányzatnál, mert beépült a 
villamosenergia 2008. évi áremelkedés ellentételezése és ennek forrása e támogatási 
rendszerbe (2008-ban a villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése e támogatás 
feltételrendszere keretében történt, de forrása külön központosított előirányzat volt).  
A támogatáshoz jutás feltételrendszere a korábbi évhez képest alapjaiban nem változik, 
továbbra is a működési forráshiányos települési önkormányzatok működőképességét 
biztosítja. 
A kisebb módosulások célja, hogy ez a támogatási forma jobban kapcsolódjon a normatív 
szabályozási, ezen belül az ösztönző rendszer változásaihoz, erősítve azok hatását. 
 
A forráshiány megállapítása továbbra is a tárgyévre tervezett működési bevételeknek és a 
tárgyévet megelőző év működési kiadásainak az összehasonlítása alapján történik, melyet 
több tényező korrigál. Cél, hogy az e körbe tartozó önkormányzatoknál folyamatos előrelépés 
történjen a méretgazdaságos intézményi ellátás megszervezésére, ösztönözzön az 
önkormányzati közszolgáltatásban a takarékos gazdálkodásra.  
A támogatás feltételrendszerében jelentős változásokat döntően a 2007. évi költségvetési 
törvény, továbbá a 2008. évi költségvetési törvény írt elő. A 2009. évben ezek előre 
meghatározott mértéke kell érvényesüljön, újabb feltételek meghatározására nem kerül sor.  
 
A 2009. évi támogatás feltételrendszerének főbb elemei:  

− Az óvodai, általános iskolai kapacitás-kihasználtsági elvárások az előző években 
érvényesítettekkel megegyezőek, a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben „felmenő 
rendszerben” változnak.  

 
− A működési kiadások számításánál: 

o a személyi juttatásoknál a 2008. évi illetményemelés hatása nem kerül 
figyelembevételre, mert ennek forrását nem e támogatás, hanem központosított 
előirányzat biztosítja (5. sz. melléklet 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 
jogcím), 

o a dologi kiadások elismerhető növekménye kedvező lesz, 3,2%. Ez a 
költségvetési törvény tervezésekor számításba vett infláció 75%-a, az előző 
években figyelembe vett 50%-os mértéknél lényegesen nagyobb,  
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o a dologi kiadásokon belül a villamosenergia árának 2008. évközi emelése esetén 
az éves szintre számított villamosenergia-szolgáltatás díj összege vehető 
figyelembe a 3,2%-os növekménnyel. E tétel így épül be ezen támogatásba, 

o az önkormányzat rendeletében saját hatáskörben megállapított egyéb 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális juttatások is 3,2%-kal 
emelhetők, 

o a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a közcélú munkavégzés, a pénzbeli 
szociális juttatások kiadásnövekményeként a kapcsolódó normatív 
hozzájárulások 2009. és 2008. évi pozitív különbözete ismerhető el. E támogatás 
így biztosítja, hogy az önkormányzat az új szociális segélyezési és 
foglalkoztatási rendszer lehetőségével éljen. Emellett a Szoc. tv. és a Gyvt. 
alapján kötelező pénzbeli juttatások esetén az ellátotti létszám-növekedéshez 
kapcsolódó többletkiadásként vehető számításba az önkormányzat 2008-ban egy 
ellátottra fordított saját forrásának a nyugdíjminimum 2009. évi növekményével 
számított összege (5,6%),  

o figyelembevételre kerül a társadalombiztosítási és munkaadói járulék 2009. évi 
csökkenésének hatása, az elismerhető személyi juttatásokhoz kapcsolódóan. 

− A működési bevételek meghatározásánál az előző évek szabályozása nem változott. 
− Csökkenti a támogatást: 

o a 2008-ban felvett és december 31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel – 
számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt 
központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és 2008-ban a 
működésre használt felhalmozási célú, valamint a kötvénykibocsátásból 
származó bevételek együttes – teljes – összege (ez 2007-ben 30%, 2008-ban 
70% volt), 

o a 2007. december 6-a utáni kötvénykibocsátásból származó bevételből a 
2007. évi pénzmaradvány működési célú kötelezettségvállalással terhelt és 
2008. évben kifizetett része, így 2009-ben e támogatásnál ez a „bázis” kiadás 
nem kerül elismerésre, 

o a 2008. január 1-je és december 31-e között az értékpapír és egyéb pénzügyi 
eszközök állománya csökkenéséből működési célra fordított összeg, 

o az 1 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi 
társulások támogatása keretében ösztönzött feladatokhoz, intézményekhez 
kapcsolódó forráshiány összege, amennyiben e feladatait önállóan látja el, ezen 
intézményé(ei)t önállóan tartja fenn (e szabály 2007. szeptember 1-jétől a 
közoktatási intézményekre, 2008. május 1-jétől a szociális alapszolgáltatási és 
intézményi ellátási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti 
alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatokra terjedt ki). 

− Nem csökkenti a támogatást: 
o az előző évben e támogatásban nem részesült önkormányzat felhalmozási 

kiadásainak a felhalmozási bevételt meghaladó összege, az előző évi működési 
célú kiadások megtakarításának elismerése érdekében. 

 
Az előző évekkel azonos maradt a 2008. évi kiadási szint számítása, ezen belül az országos 
átlagos településkategóriánként számított kiadási szintre történő kiegészítésnek (90%-ig) és 
elvonásnak a határa (110% felett). 
Az országos településkategória-átlaghoz való viszonyítás során a 110%-ot meghaladó átlagú 
önkormányzat esetében a figyelembe vehető kedvezmény mértéke: 

− a 3500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa 
fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, 
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valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív 
kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételen, államháztartáson kívülről 
átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken 
felüli kiadás 10%-a (ez 2007-ben 30%, 2008-ban 20% volt és 2010-ben már nem 
vehető figyelembe),  

Az országos átlaghoz való viszonyítás számításánál a 2008. évihez hasonlóan – a 
támogatást csökkentő tényezők kétszeri figyelembevételének elkerülése érdekében, az 
önkormányzat előző évi teljesített kiadását csökkenti az átlagos szint mértékéig: 
− a 2008. évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett működési 

célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi 
előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt 
– és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú, 
valamint a kötvénykibocsátásból származó bevételek együttes összege, 

− a 2007. december 6-a utáni kötvénykibocsátásból származó bevételből a 
2007. évi pénzmaradvány működési célú kötelezettségvállalással terhelt és 
2008. évben kifizetett része,  

− a 2008. évben év január 1-je és december 31-e között az értékpapír és egyéb pénzügyi 
eszközök állománya csökkenéséből működési célra fordított összeg. 

 
A támogatás jogcímén továbbra is előleg igényelhető, amelynek mértéke 

− az előző évben támogatásban részesült önkormányzatok esetén az előző évi támogatás 
70%-a, 

− az előző évben támogatásban nem részesült önkormányzatok esetén a megtervezett 
működési hitelfelvétel 50%-a. 

 
Az év végi elszámolás során az előző évivel azonos marad a működési célú intézményi 
bevételek és az önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli – működési bevételek 
elszámolása, továbbá változatlanok maradnak a visszafizetési kötelezettség mértékei is. 
 
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 
100 millió forint.  
 
A korábbi évekhez képest a támogatás igénybevételének feltételei tartalmilag nem változnak. 
Ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 
önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételének visszterhes 
kamattámogatására, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt működési célra, valamint a 
pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezési eljárásban közreműködő pénzügyi 
gondnok díja a tavalyi évivel azonosan legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 millió forint lesz. 
 
A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának előirányzata 1,4 milliárd forint.  
 
E támogatási forma alapján azok a települési önkormányzatok igényelhetnek támogatást, 
amelyek működőképessége az előbbi két jogcímen igénybe vehető támogatás mellett sem 
biztosítható. A támogatást igényelhetik a megyei önkormányzatok is működési problémáik 
enyhítéséhez. A támogatás felhasználásáról az önkormányzati miniszter dönt, melyet célhoz, 
feladathoz is köthet. A támogatás formája lehet visszatérítendő és vissza nem térítendő. A 
döntésnél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága, 
továbbá az, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg – a rendkívüli és előre nem 
tervezhető esetek kivételével – a tervezett hitelnek az ÖNHIKI támogatással csökkentett 
összegét. 
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9., 10., 11., 12., 13., 14. címek 

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai  

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai 80,2 milliárd forint, az alábbi 
táblázatban részletezettek szerint. 

 
A fejlesztési támogatások alakulása 

 
     

millió Ft 
Változás (2009. évi 
javaslat/2009. évi 
bázis előirányzat)Megnevezés 

2008. évi  
országgyűlési 
előirányzat 

2009. évi  
bázis 

előirányzat 

2009. évi  
javaslat 

%-ban  összegben
Címzett és céltámogatás 53 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 0,0
2008-ban: A helyi önkormányzatok 
fejlesztési és vis maior feladatainak 
támogatása 10 870,0 10 870,0   
2009-ben: A helyi önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatása     10 570,0 
Helyi önkormányzatok vis maior támogatása     800,0 

104,6% 500,0

Vis maior tartalék 360,0 360,0 360,0 100,0 0,0
Budapesti 4-es metróvonal építésének 
támogatása 16 200,0 9 500,0 9 500,0 100,0 0,0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 5 800,0 6 050,0 104,3 250,0
Fejlesztési központosított előirányzatok 41 000,0 41 100,0 42 950,0 104,5 1 850,0
Fejlesztési támogatások összesen  127 230,0 77 630,0 80 230,0 103,3 2 600,0

 
 
A 2009. évben címzett támogatással továbbra sem indul új beruházás, a költségvetési 
törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, 
illetve maradványainak kifizetéséhez. A céltámogatással újonnan induló fejlesztésekhez 
200 millió forintot biztosít a költségvetés, amelyet a regionális fejlesztési tanácsok kezelnek. 
A céltámogatás működő kórházak és szakrendelők bizonyos egészségügyi gép-műszer 
beszerzéseire fordítható. 
 
Az előirányzat pénzforgalmi szemléletű alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 
 

Cél- és címzett támogatások 
 

                                                                                                              milliárd forint 
  2007. 2008. 2009. 

1. 
Előző években vállalt kötelezettségek az adott 
évekre (2008-2009)   24,4 0,1

2. Zárszámadás szerinti maradvány (2007) 30,6     
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2/a     ebből: várható felhasználás (2008-2009)   26,0 4,6

3. 
Tárgyévi előirányzat várható felhasználása 
tárgyévben (2008-2009)   27,0 0,1

4. 
2008. évi előirányzat maradvány várható 
felhasználása (2009)     5,1

5. Új induló céltámogatás   0,2
6. Összes várható felhasználás (2/a+3+4+5)   53,0 10,0

 
 
A jövő évben 360 millió forint az ún. vis maior tartalék, mely a regionális fejlesztési 
tanácsokhoz decentralizált források normatív keretéből nem finanszírozható, váratlan és 
rendkívüli események kezelésére szolgál. 
 
A budapesti 4-es metróvonal megépítésének első szakasza nagyobb részben uniós 
támogatások felhasználásával épül. Az ehhez szükséges központi költségvetési 
társfinanszírozás a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetből lesz biztosítva. A 
6,7 milliárd előirányzat az EU által nem támogatott részhez a budapesti 4-es – Budapest 
Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami 
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvénynek megfelelő arányban és mértékben járul 
hozzá a Főváros kiadásaihoz. 
 
Decentralizált fejlesztési támogatások 
 
A 2008. évhez képest új elem, hogy a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
támogatása, illetve a vis maior feladatok 2009-ben külön címként jelennek meg. A változás 
oka, hogy a fejlesztési feladatok támogatása programszerű, míg a vis maior keret ettől eltérő 
szabályok mentén – előre nem látható feladatokra – kerül felhasználásra. 
 
Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslat a regionális fejlesztési tanácsok döntési 
hatáskörébe az alábbi előirányzatokat utalja (melyeket a 16. számú mellékletben is nevesít): 
 
− A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása: 

2009. évben – 2008-hoz képest 500 millió forinttal több – 10 570,0 millió forint 
előirányzatot biztosít a központi költségvetés. Az előirányzat 

− 50%-a a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a 
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 
28.) OGY határozat1 (a továbbiakban: OGY határozat) III. 2. pontjának ba) 
alpontja alapján, 

−  50%-a az OGY határozat III. 2. pontjának bb) alpontja alapján 
 kerül elosztásra a régiók között. 

 
− Vis maior feladatok: 

Az előirányzat kerete 2009-ben is 800 millió forint, melynek 
− 70%-a egyenlő arányban, 
− 30%-a a 2007. évben ár-, belvíz, rendkívüli időjárás, illetve pince-, partfalomlás 

okozta károk enyhítéséhez jóváhagyott támogatás összege arányában  
kerül elosztásra a régiók között. 

                                                 
1 a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizálció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának 
feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat 
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− A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása: 

A 2009. évi keret közel 6,1 milliárd forint. Az emelkedés a támogatás reálértékének 
megtartását biztosítja. Az előirányzat a külön jogszabályban meghatározott, a 
területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége 
alapján illeti meg a regionális fejlesztési tanácsokat. 

 
 
Regionális területfejlesztési programok 
 
A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok közül a települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 
(központosított előirányzat), a helyi önkormányzatok előzőek szerinti fejlesztési feladatainak 
támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 
2009-től – az elkészítés alatt álló – tisztán hazai finanszírozású regionális területfejlesztési 
programok megvalósítását szolgálják. 
 
A hazai decentralizált támogatásoknál a projektfinanszírozás helyett a programfinanszírozásra 
való áttérést a források hatékonyabb felhasználása és az uniós támogatásokkal való összhang 
teszi szükségessé. Bevezetését az OGY határozat írja elő. A regionális területfejlesztési 
programok 2009-2010. évekre határozzák meg a régiók azon fejlesztési céljait és tervezett 
intézkedéseit, melyek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programban nem támogathatók (komplementer jelleg). 
 
A regionális programok regionális fejlesztési tanácsok általi elfogadása első lépése a 
Kormány és a regionális fejlesztési tanácsok között kialakítandó tervszerződéses rendszernek. 
Az OGY határozat célja, hogy ennek keretében a Kormány és a regionális tanácsok több évre 
szóló megállapodást kössenek a régiók által megvalósítandó fejlesztésekről és ezek 
forrásairól. A megállapodásos rendszer előkészítése folyamatban van, szabályait 
kormányrendelet fogja megállapítani. A rendelet keretében lehetőség lesz a programok 
megvalósításához egyéb, nem központi költségvetésből származó források bevonására is 
(Kormány általi részleges finanszírozás). 
 
A regionális területfejlesztési programok megvalósításához a költségvetési törvényjavaslat a 
IX. fejezet decentralizált támogatásaiból összességében mintegy 25 milliárd forintot biztosít. 
Ezt egészíti ki a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet Decentralizált 
területfejlesztési programok előirányzata 3,9 milliárd forinttal, mely ugyancsak a regionális 
programok megvalósítását szolgálja. A következő években az előirányzatok köre tovább 
bővíthető azon ágazati forrásokkal, melyek felhasználása regionális szinten hatékonyabban 
megvalósítható. A későbbiekben ezek képezhetik alapját az önálló, regionális költségvetési 
fejezet kialakításának, melyet az OGY határozat is előír. A regionális fejezet szabályainak 
előkészítése szintén folyamatban van. 
 
 
A helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak összetétele 
 
A helyi önkormányzatok 2009. első negyedévében – a központi költségvetési törvényben 
foglaltakat alapul véve – fogadják el költségvetésüket. A normatívan képződő állami 
hozzájárulásoknál és támogatásoknál, valamint átengedett személyi jövedelemadónál – mint a 
központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknál – nem térhetnek el a törvénytől. 
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A saját, valamint a további átengedett bevételeknél, az átvételre kerülő pénzeszközöknél és a 
hiteleknél a helyi tervező munka alapozza meg az előirányzatokat. Természetesen ez utóbbi 
bevételi forrásokra is készülnek központi prognózisok. A mindezeket tükröző bevételi és 
kiadási struktúrát tartalmazzák a következő táblázatok. 
 

 
A helyi önkormányzatok bevételei főbb csoportonként 

 
2008. évi 
ország-
gyűlési 

előirányzat 

2009. évi 
javaslat 

2008. évi 
ország-
gyűlési 

előirányzat 

2009. évi 
javaslat Bevételek 

milliárd forintban megoszlás %-ban 
Saját folyó bevételek 1 003,0 1 105,4 29,1 29,3
     Ebből: Helyi adók 562,5 617,0 16,3 16,4
Átengedett bevételek 633,7 721,0 18,4 19,1
     Ebből: Személyi jövedelemadó 571,1 655,2 16,6 17,4
Támogatásértékű működési bevétel 412,5 463,7 12,0 12,3
     Ebből: Egészségbiztosítási Alaptól          
               átvett pénzeszközök 393,5 398,7 11,4 10,6
Saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek 142,0 167,5 4,1 4,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel,    
EU támogatásokkal együtt 318,0 270,0 9,2 7,2
Állami hozzájárulások és támogatások 777,6 767,2 22,6 20,4
GFS rendszerű bevételek összesen 3 286,8 3 494,8 95,4 92,7
Hitel és értékpapír műveletek bevételei 159,0 274,0 4,6 7,3
Tárgyévi bevételek összesen 3 445,8 3 768,8 100,0 100,0

 
A mintegy 3 800 milliárd forint tárgyévi bevétel 9,4%-kal haladja meg az előző évi 
országgyűlési előirányzatot. (Az adatok részletesen a fejezeti indokolás végén található 
mérlegtáblákból ismerhetők meg.)  
 
Bár a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és 
támogatások valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait 
reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya kis mértékben visszaesik, a bevételi 
források közel 40%-át képviselik. 
A központi fejezetektől, elkülönített állami pénzalapoktól átvételre kerülő támogatásértékű 
bevételeket (az EU forrásokkal együtt) is figyelembe véve az arány 46,7%. 
 
Az Egészségbiztosítási Alap 10,6%-ot reprezentál. 
 
A saját folyó bevételek súlya közel 30%. Ezen belül a helyi adók mintegy 55 milliárd forinttal 
bővülnek 2008-ra (részesedésük 16,4%).  

 
− Az építményadó esetében a 2008. évi várható bevétel 60 milliárd forint, ehhez képest 

2009. évre 65 milliárd forint tervezhető. 
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− A telekadó 2008. évi várható bevétele a 2007. évhez képest hasonlóan nagyobb 
mértékben növekszik, mint az az előző években tapasztalható volt. Így 2009. évre 
telekadóban 8,5 milliárd forint bevétel realizálódhat, ami 500 millió forinttal 
magasabb, mint a 2008. évi várható bevétel. 

 
− Kisebb növekmény prognosztizálható az idegenforgalmi adóban és magánszemélyek 

kommunális adójában.  
 
− A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) kisebb terjedelmű 

módosítása elsősorban az adminisztrációs egyszerűsítést szolgálja: az iparűzési adóra 
és a vállalkozók kommunális adójára az előlegfizetést önadózás útján – az adózó 
bevallásában, bejelentésében szereplő adatok alapján – teljesítendő adófizetési 
kötelezettséggé teszi. Az önkormányzatok számára ez évente 4-500 millió forint 
költségcsökkentést eredményez, bevételváltozással azonban nem jár. 

 
− Az adóelkerülés kizárása érdekében az idegenforgalmi adóban nem lesz mentes az 

üdülő bérlője és a bérlő hozzátartozója. Többször előfordult ugyanis, hogy szálloda, 
panzió „bérleti szerződésnek” álcázta a szálláshely-szolgáltatást. Az adóegyszerűsítés 
érdekében emelkedik az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítására jogosító 
összeghatár is 4-ről 8 millió forintra.  

 
− A javasolt módosítás alapján az iparűzési adóalapból levonhatóvá válik a kutatás-

fejlesztés közvetlen költsége. Az adóalap-szűkítés 2 milliárd forint bevételkiesést 
jelent. A Htv. jövő évtől hatályos módosítása következtében ugyanakkor a nettó 
árbevétel már csak a jogdíjak felével csökkenthető, amely 1 milliárd forint 
többletbevételt eredményez az önkormányzat számára. A külföldi telephelyen 
képződött iparűzési adóalaprész pedig már 100%-ban csökkenti az adóalapot, az 
eddigi 90% helyett. Ennek hatása –100-200 millió forint. 

 
A 2009. évi helyi iparűzési adóbevételre a Htv. e módosításai, a gazdasági növekedés 
és a fogyasztói árszínvonal változás gyakorol hatást. Az iparűzési adóbevétel tervezett 
összege 46 milliárd forinttal nő, 479 milliárd forintról 525 milliárd forintra. 

 
Gépjárműadóban a törvénymódosítás nem gyakorol hatást a bevételre, ebben az adónemben 
65,5 milliárd forint bevétel várható. 
 
Luxusadóban a törvény kisebb pontosítására kerül sor, amely a bevételt nem módosítja, így 
2009-ben is 150 millió forint várható. 

Az adókötelezettség immár a jogerős használatbavételi, illetve fennmaradási engedély 
közlését (és nem a kiadását) követő év első napjától kezdődik. 

  
A saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25,5 milliárd forinttal emelkednek (4,4% a 
részarányuk). 

A támogatásértékű felhalmozási bevételek az Európai Uniós forrásokkal együtt 
270 milliárd forintot, a tárgyévi bevételeken belül 7,2%-ot képviselnek. 

A hitel- és értékpapír műveletekből származó bevételek mintegy 274 milliárd forintot (7,3%-
ot) tesznek ki. 
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A helyi önkormányzatok kiadásai főbb csoportonként 
 

2008. évi 
ország-
gyűlési 

előirányzat

2009. évi 
javaslat 

2008. évi 
ország-
gyűlési 

előirányzat 

2009. évi 
javaslat Kiadások 

milliárd forintban megoszlás %-ban 
Folyó (működési) kiadások összesen 2 645,4 2 816,0 76,8 74,7
     Ebből:       
         Személyi juttatások 1 125,6 1 219,6 32,7 32,4
        Társadalombiztosítási és munkaadói járulék,          
        egészségügyi hozzájárulás 355,2 367,0 10,3 9,7
         Dologi kiadások 868,7 906,5 25,2 24,1
         Működési célú pénzeszköz átadás 119,6 132,2 3,5 3,5
         Társadalom és szociálpolitikai juttatások 176,3 190,7 5,1 5,1
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 752,4 812,8 21,8 21,6
GFS rendszerű kiadások összesen 3 397,8 3 628,8 98,6 96,3
Hitel és értékpapír műveletek kiadásai 48,0 140,0 1,4 3,7
Tárgyévi kiadások összesen 3 445,8 3 768,8 100,0 100,0

 
A folyó (működési) kiadások teszik ki még mindig az önkormányzati összes kiadások közel 
háromnegyedét.  
Ezen belül a személyi juttatások és járulékaik előirányzata a legnagyobb súlyú (42,1%).  
 
A felhalmozási és tőke jellegű kiadások több mint 60 milliárd forinttal emelkednek, közel 
22%-ot jelentenek. 
 
A társadalom- és szociálpolitikai juttatások – az összes kiadással arányosan növekedve – 
2009-ben is 5,1%-ot képviselnek a tárgyévi kiadásokon belül.  
 
 
Budapest, 2008. október 6. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gyenesei István                  Dr. Veres János 
                    önkormányzati miniszter                                               pénzügyminiszter 
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