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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséró7 szóló, T/6571. számú törvényjavaslat költségvetési el őirányzataihoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslato t

(T/6571/4. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjeszt elő.

1)A törvényjavaslat 18. §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtala n
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjábó l
feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény
3. számú melléklet 3 ., 6 ., 8. és 11-18 . pontja és a 4. számú melléklet B) II . c) pontja, valamint a
8. számú melléklet I . rész l .[ és], 3 . és 4.pontja, II . rész 2. pontja, továbbá III . és IV. része
szerinti előirányzatok együttes összege.”

2) A törvényjavaslat 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az e törvény 5 . számú melléklet 6 ., 9., 15., 16., 19 ., 23 . és 24. pontja, a 6. számú
melléklet 1 . pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet . I . rész 14 és] S 3 . és 4 .
pontja, II . rész 2 . pontja, továbbá a III . és IV. része alapján számított el ő irányzatok folyósítása
– figyelemmel a 6. számú melléklet 1 . pontjában meghatározottakra – az Áht . 101 . §-ának (7)
bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik . ”

3) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének I . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 . Települési önkormányzatok feladatai

a) Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1 057 forint/fő,
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de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban
ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott
községenként legalább 3 000 000 forint .

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelez ő
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez . Ide tartoznak különösen a
település-üzemeltetési[, az] és igazgatási[, valamint a sport] feladatok . "

4) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 1 . c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c)_Települési sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [500]75 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás sport
feladatainak megszervezéséhez .”

5) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 3. bc) pontja az alábbiak szerint módosul :

„3. Körjegyzőség működése

b) Ösztönző hozzájárulás

bc) a három vagy több községbő l álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az ö t
vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együtte s
lakosságszám nem éri el az 1 000 főt ,

FAJLAGOS ÖSSZEG : 345 000 forint/körjegyzőség/hónap,
de a hat vagy több tagból álló körjegyzőség eseténa
körjegyzőséghez tartozó hatodik településtől további
20 000 forint/település/hó .”

6)A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 3. pontjának utolsó előtti és utolsó bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

„3 . Körjegyzőség működése

A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képvisel ő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe . Az igénylésnél, illetve az
év végi elszámolásnál

— az év közben megalakuló körjegyzőség — amennyiben megalakulásakor rendelkezi k
kinevezett körjegyzővel — a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól ,

— az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag

[időarányosan ]vehető figyelembe.

Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot — a tárgyévben, illetve az az t
megelőző évben elkezdett 6 üres hónap lej ártát követ ő hónap első napjától — nem illeti meg e
hozzájárulás [időarányos része] . Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes
hónaptól jár a[z időarányos] hozzájárulás .”
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7) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 4. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai

b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[679] 689 forint/fő”

8) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. Pénzbeli szociális juttatások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[	 ] 4 100 — 20 300 forint/fő

A hozzájárulás a Szoctv . és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás -
fizetési kötelezettségekhez, valamint a települési önkormányzat által szervezet t
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik .

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá

a) a Szoctv. [37/A. §-ában] 37/B. §-a 11) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott
rendszeres szociális segélynek, a Szoctv . 32/B. §-ában szabályozott időskorúak
járadékának, a Szoctv. 41 . §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és a z
utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, a Szoctv . 55/A. §-ában szabályozott
adósságcsökkentési támogatásnak, a Szocty. 38. §-ának (2), (5) bekezdésében
szabályozott lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv . 55/A. §-ának (3) bekezdése
szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek
10%-ához,

b) a Szoctv. [ . . . §-ában] 37/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az egye s
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008 . évi. . . törvény 46.
§-a (15) bekezdésében szabályozott rendszeres szociális segélynek és [a Szoctv. . . . §-
ában]	 a Szoctv. 37. §-a (1) bekezdésében, valamint a 37/C . §-a (4) bekezdésében
szabályozott rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához ,

c) a Szoctv. [ . . .] 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér é s
közterheinek 5%-ához, ”

9) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladata i

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[ . . .] 250 forint/fő”

10) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 274 150] 2 303 300 forint/központ”
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11) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . ca) pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata i

c) Szociális étkezteté s

ca) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[90 050] 91 050 forint/fő”

12) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . cb) pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

c) Szociális étkeztetés

cb) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[79 850] 80700 forint/fő”

13) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 11 . cc) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

c) Szociális étkezteté s

cc) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[63 250] 64 000 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikne k
családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 300%-át meghaladja, 	 vagy akik a Szoctv.117/B .§-a alapján
írásban vállalják a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési dí i
megfizetését .”

14) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata i

d) Házi segítségnyújtás

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv .
63 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

da) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[266 750] 270 700 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikne k
családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg .

db) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[168 500] 171 000 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikne k
családjában a Szoctv . 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, 	 vagy akiknek ellátását a Szoctv . 63 . §-ának
(8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi, vagy akik a Szoctv.117/B.§-a
alapján írásban vállalják a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személy i
térítési díj megfizetését .
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott
személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás arra az ellátotti létszámra i s
igényelhető , amely a külön jogszabályban elv gondozóra meghatározott maximáli s
ellátotti számot meghaladja . "

15) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 11 . e) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[29100] 29 500 forint/fő”

16) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 11. fi pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatá s

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 174 850] 2 202 300 forint/szolgálat”

17) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . g) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

g) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[4 850 000] 4 921 600 forint/szolgálat”

18) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . h) pontja az alábbiak szerint módosul:

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

h) Időskorúak nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[145 650]J	 46 200 forint/fő”

19) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . i) pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[214 600] 214 650 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F . §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel ően pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg .

[Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsül t
száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplój a
alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva
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tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel .
Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. ]

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma .,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján
naponta összesített, a Szocty. 94/B . §-a, illetve 94/D . -a szerint, az intézménnyel
megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartássa l
működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Nem vehetők
figyelembe a kizárólag étkezésben részesül ők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb
ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybevevőket."

20) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 11 . j) pontja az alábbiak szerint módosul :

„11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

j) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[454 050] 454 110 forint/fő”

21) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 12 . aa) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igényl ő ellátás

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[933 000] 935 300 forint/fő”

22) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 12. ab) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakáso s
intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[784 000] 787 450 forint/fő”

23) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12. ac) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igényl ő ellátás

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[778 400] 787 450 forint/fő”

24) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12. ba) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
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b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bá) Otthont nyújtó ellátá s

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[803 600] 807 150 forint/fő"

25) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 12. bb) pontja az alábbiak szerint módosul:

„12 . Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bb) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[659 600] 669 350 forint/fő”

26) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 12. bcaa) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenet i
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás a

bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG : [686 000] 689 000 forint/fő”

27) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12 . bcab) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12 . Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenet i
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás a

bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG : [769 100] 772 700 forint/fő”

28) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12 . bca) pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
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bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG : [686 000] 689 000 forint/fő

A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon — a Szoctv. 68 . §-ában
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező — ellátottak után illet i
meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja,	 vagy akiknek ellátását a Szoctv.
688 . e-ának (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzi ,
vagy akik a Szoctv. 1178 .1-a alapján írásban vállalják a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését . "

29) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12 . bcb) pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenet i
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthon i
ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG : [686 000] 689 000 forint/fő”

30) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 12 . cc) pontja az alábbiak szerint módosul :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi
térítési díjak éves összegének átlag a

cc) 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedés e
után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken, 	 de legalább 380 000 forint .”

31) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 13 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„13. Hajléktalanok átmeneti intézménye i

a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[509 250] 516 750 forint/férőhely”

32) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 14 . b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„14. Gyermekek napközbeni ellátás a

b) Családi napközi ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[242 500] 246 100 forint/fő”
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33) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 15 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„15. Közoktatási alap-hozzájárulá s

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[2 450 000] 2 540 000 forint/teljesítmény-mutató/év
a 2009/2010 . nevelési évre, tanévre

— 2009 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ,
— 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra .

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, a z
általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10 . évfolyamán oktatásban, továbbá a
szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú m űvészetoktatásban, a napközi, vag y
tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vev ő , valamint a
kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2009/2010 . nevelési
évre, tanévre a következő feltételek szerint :

a) Az óvodában nevelésben részesülő azon gyermekek után, beleértve a sajátos nevelés i
igényű gyermekeket is, akik 2009 . december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a
2009/2010. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igényb e
veszik. Nem igényelhet ő hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüke t
2009. szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt . tv. 24. §-ának (5) bekezdése
alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható . Az első nevelési évet kezdő
óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcs ődéskorú,
második életévüket — 2009. szeptember He és december 31-e között — betöltő [betöltött]
gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt . tv. 33 . §-ának (14) bekezdése szerint — a
2009. szeptember 1-jétől indítható — egységes óvoda-bölcs őde intézmény keretei között ,
a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják és a gyermek
2009. szeptember He és december 31-e között igénybe veszi az ellátást . ”

34) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 16.2.1. pontja és szövegszerű bekezdésének e)
pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. Közoktatási kiegészít ő hozzájárulások

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.2 .1 . Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és a z
iskolában

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[228 000] 239 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
— 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,

- 2010. költségvetési évben időarányosan
8 hónapra . ”

„e) A hozzájárulás 60%-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejl ődésének
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után . ”

35) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 16.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. Közoktatási kiegészítő hozzájáruláso k

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
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16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[228 000] 239 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
— 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2010. költségvetési évben időarányosan

8 hónapra."

36) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 16.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatás a

16.2 .3 . Fejlesztő felkészíté s

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[310 000] 322 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
— 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,

- 2010. költségvetési évben időarányosan
8 hónapra.”

37) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 17.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

/17 . Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások /

„17.1 . Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

65 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában
nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő — a 15 ., a
16 .2 .2 . és a 16 .2 .3 . jogcímen figyelembe vehető — gyermekek, tanulók után, akik számár a
a fenntartó a Gyvt . 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési téritési[ -
]díj[]=kedvezményt[,] vagy ingyenes étkeztetést biztosít .

[Egy, a fenti] Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a
hozzájárulás . Ugyanazon gyermek, tanuló — művészeti (párhuzamos) oktatás, [vagy] a
kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony[,] vagy kollégiumi ellátá s
esetén — csak egy intézménynél vehető figyelembe.

b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-
6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/fő /év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általáno s
iskolai[ában] nappali rendszerű oktatásban részt vevő , gyermekvédelmi kedvezménybe n
részesülő — a 15 . jogcímen figyelembe vehet ő — 5-6. évfolyamos tanulók után, akik
számára a fenntartó ingyenes étkeztetést biztosít .
[Egy, a fenti] Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulá s
[mellett] is jár [a hozzájárulás] . Ugyanazon gyermek, tanuló — művészeti (párhuzamos)
oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vag y
kollégiumi ellátás esetén — csak egy intézménynél vehető figyelembe.

Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok
10. k) pontja szerint történik .”
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38) A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. h) pontja az alábbiak
szerint módosul:

„Kiegészítő szabályok:

/10. A_15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező
rendelkezések :/

„h) A 16.2.2. és 16 .2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009 . naptári évben az ezen ellátásokat
igénybe vevő[k 2008/2009. tanévi, és 2009/2010. tanévi becsült napi létszáma] hetente
ellátott gyermek/tanuló létszámból számított 12 havi — havonkénti — átlaglétszámok éves
összesítése[együttes összegének figyelembevételével számított és] és tízzel elosztott
[átlag]létszáma után igényelhető [,] .	 A heti ellátotti létszám megállapításakor egy
gyermek csak egyszer vehető figyelembe,függetlenül attól, hogy [a feladatot milyen
típusú intézményben látják el .] a hét egy vagy több napján, illetve egyéni, illetve
csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a Közokt . tv.-ben, valaminta
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8 . és 9. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő
időkeretekben az ellátást . Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges
átlaglétszám alapján — 8/12-ed súllyal a 2008 . évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e
törvényben meghatározott fajlagos mérték figyelembevételével — történik . ”

39) A törvényjavaslat 4. sz. melléklete első bekezdése utáni részének a következő módosítását
javasolom:

	

„Elő irányzat :

	

[655 200,0] 649 349,8 millió forint

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

	

Elő irányzat :

	

[131 040,0] 129 870,0 millió forint

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illet i
meg az I-III. pont szerint.

I. E törvény 3 . számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó

	

Elő irányzat :

	

[415 656,1] 406 248,1 forint

II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedés e

	

Elő irányzat :

	

[12 746,6] 12 746,7 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :
a) egységesen

	

370 millió forint ,
b) a megye 2008 . január 1-jei lakosságszáma után 120 forint/fő ,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak [20 500] 20 755 forint/fő .”

után

40) A törvényjavaslat 4. sz. melléklete B/III. pontjának a következőmódosítását javasolom :

„ III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklés e

	

Elő irányzat :

	

[100 757,3] 100 485,0 millió forint”
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41) A törvényjavaslat 4. sz. melléklete B/III.4 pontjában szereplő táblázat következő
módosítását javasolom:

„a) község 500 főig [ . . .]36 75 0
b) község 501-2000 fő ig [ . . .]37 350
c) község 2000 fő felett [ . . .]38 225
d) város 10 000 főig [ . . .]39 800
e) város 10 000 fő felett [ . . .]42 000
f) megyei jogú város [ . . .]45 500
g) főváros (kerületekkel együtt) [ . . .]52 400”

42) A törvényjavaslat 5 . sz. melléklete 10. pontja előirányzatának a következő módosítását
javasolom:

„ 10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása

Elő irányzat :

	

[800,0] 400,0 millió forint”

43) A törvényjavaslat 5 . sz. melléklete 12 . pontja előirányzatának a következő módosítását
javasolom:

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

Előirányzat :

	

[17 600,0] 16 600,0 millió forint”

44) A törvényjavaslat S. sz. melléklete 12. pontja harmadik bekezdésének a következő
módosítását javasolom:

„A 2. pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi hely i
önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek :

a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontbó l
elmaradott települések ;

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 . (XI. 17.) Korm .
rendelet (a továbbiakban : kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet)
2 . számú mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések;

c)	 azon önkormányzatok, amelyek 2007. és 2008. években az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek ;

[c)]dl a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott intézmények unió s
támogatásból történő fejlesztése esetén, amellyel a kistérségi társulás valamenny i
tagja egyetért ;

[d)]fj a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban : Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű
társulások, amelyek támogatást kizárólag az a) [vagy], b) vagy c) pont szerinti
feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján
igényelhetnek . ”

45) A törvényjavaslat S. sz. melléklete 17. c) pontja előirányzatának a következő módosításá t
javasolom:

/17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/
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c) Teljesítmény motivációs pályázati alap

Előirányzat :

	

[2 700,0] 1 100,0 millió forint/év"

46)A törvényjavaslat S. sz. melléklete 23. pontja következő módosítását javasolom :

„ 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása

Előirányzat :

	

[22 400,0] 25 977,5 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerve k
munkavállalói részére — jogszabály alapján — járó külön személyi juttatások és az azokho z
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére .

A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjér ől a Kormány
rendeletet ad ki .”

47) A törvényjavaslat S . sz. melléklete új 29. ponttal történő kiegészítését javasolom:

„29. Sportlétesítmények felújításának támogatás a

Elő irányzat :

	

250,0 millió forint/é v

A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény
felújításához .

Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes szabályait —a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével — 2009 . március 15-éig rendeletben állapítsa
meg,”

48) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .3.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

/1 .3 .6. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti : /

„1 .3 .6 .1 . az e törvény 3 . számú mellékletének 16 .6 .1 . és 16 .6 .2 . pont szerinti,
valamint a 16 .6 .1 . pont szerinti jogcímnél figyelembe vet t
gyermekek, tanulók létszáma után — a 3 . számú melléklet kiegészítő
szabályainak 10 . a) pontjában meghatározottak figyelembevételével —
a 15.[ és 18. a)] pont[ok] szerinti jogcíme[ke]n szereplő normatív
hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulá s
és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az ipar űzési
adóerő-képesség együttes összegének 2%-a, ”

49) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„1 .4 .

	

Az önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz a z
Igazgatóságokon keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az
Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja április [20]24 . és szeptember
30 . ”

50) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .6.4. pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 .6.4 . Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig
mondhatnak le írásban . A lemondást az Önkormányzati Minisztériumna k
kell címezni, és az Igazgatósághoz kell benyújtani . Az előleg
folyósításától a lemondás időpontjáig igénybe vett el őleget a
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költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata
kétszeresével növelten a nettó finanszírozás keretében kell elszámolni .
Az önkormányzat részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be a kincstá r
elnökének a lemondásra került el ő leg és annak kamata összegére az
Áht. 64/D . & (12) bekezdése szerint, azzal az eltéréssel, hogy a
kérelmező részére a — nettó finanszírozás keretében történő —
részletfizetés legfeljebb a tárgyév végéig engedélyezhető . "

51) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .8.6. pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 .8 .6 . Az 1 .8 .2 .—1 .8 .5 . pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együtte s
összege nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatá s
összegét. A jogtalan igénybevételt az Áht . 64/B . §-ának
(2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli	 az év végi
elszámolás, illetve az Igazgatóság Áht . 64/D. §-a szerinti felülvizsgálata
során megállapított,	 az önkormányzatot pótlólagosan megillet ő
normatív	 hozzájárulás,	 illetve	 jövedelemkülönbség	 mérséklés i
támogatás miatti visszafizetési kötelezettség összegének kivételével . A
jogtalan igénybevétel kezdő napja 2009. év december 31 .”

52) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének I. I . pontja az alábbiak szerint módosul:

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„1 . Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,	 szakmai	 szolgáltatások	 igénybevételének
támogatás a

ELŐIRÁNYZAT:

	

[1 707,3] 1 647,4 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

11 700 forint/fő/év

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzé s
megszervezéséhez,	 valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez . Az igényjogosultság
alapja a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt. tv.) 20-
21 . §-ában és a 122 . §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus -
munkakörben, illetve a Közokt . tv . 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő
vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1 -
jei), és a 2009/2010 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, telje s
munkaidőre átszámított (id őarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételéve l
számított) átlaglétszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó álta l
engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakért ő , illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát .
A támogatás a pedagógus-továbbképzésr ől, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997 . (XII . 22 .) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel .”

53) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének I. 2. pontja az alábbiak szerint módosul :

/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„ 2 . A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenység e

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1000,0] 500,0 millió forint”
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54) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének I. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„3 . Pedagógiai szakszolgálat

ELŐIRÁNYZAT :

	

[3 653,7] 3 7648 millió forint”

55) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES
KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ pontja a következő 4. ponttal egészül ki, továbbá a
Kiegészítőpénzellátási és elszámolási szabályok 5. pontja a következők szerint módosul :

„4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :	 494,8 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 430 forint/tanuló/é v

Akiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3 . számú mellékletének15.b-
d) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőkneka
2008/2009. tanévi 8 havi és a 2009/2010. tanévi 4 havi becsült átlaglétszáma ala .'án
veheti igénybe — figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről 16/2004 . (V. 18.) OM-
GYISM e "ttes rendelet 3 . • -ában fo laltakat is — az iskolai mindenna. os testedzé s
feladatainak megoldásához. "

56) A törvényjavaslat 8 . számú mellékletének I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES
KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ pontja Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok
5. pontja a következők szerint módosul :

/Kiegészítőpénzellátási és elszámolási szabályok/

„5. Az I . 1 ., [és a] 3 . és 4 . pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a
többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatáso k
alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairó l
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban : Ttv .) 8., 9. és 16 . §-
a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja . ”

57) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK
TÁMOGATÁSA 1 . pont pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 . Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás
támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :

	

105 641,5 millió forin t

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) [37/A. §-ában] 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban
szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 32/B . §-ában szabályozott időskorúak
járadékára, a 41 . §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjra és az utána fizetend ő
nyugdíjbiztosítási járulékra, az 55/A . alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38 . §-
ának (2), (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra, a 41 . §-ának
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(1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetet t
összegek, valamint az 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szoctv. [ . . .] 37/B . §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az egyes szociális é s
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008 . évi	 . . . törvény 46. §-a
(15) bekezdésében szabályozott rendszeres szociális segélyre és a [ . . .] Szoctv. 37. §-a
(1) bekezdése, valamint a 37/C . §-a (4) bekezdése alapján folyósított [szabályozott]
rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

c) a Szoctv. [ . . .] 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér
és közterhei 95%-ának, valamin t

d) a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti szakértő i vélemény díjának, valamint a
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetv e
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szól ó
156/2005 . (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számár a
kifizetett összeg

központi költségvetésbő l való utólagos igénylésére szolgál .

A c) pont szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaid őben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb
összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak é s
közterheinek az összegét .

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, id őskorúak járadéka é s
[közfoglalkoztatási juttatás] rendelkezésre állási támogatás, a bentlakásos szociális
intézményben lakó személyek időskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülők
esetében az elő irányzat igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik . "

58) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. I . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

1 . A hivatásos önkormányzati t űzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

3 813 425 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkez ő hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
[készenlétben tartandó legkisebb gépjárm ű és technikai eszköz állományáról ,
valamint a hivatásos önkormányzati t űzoltóságok központilag finanszírozot t
létszámáról szóló 32/2007 . (X. 25.) ÖTM rendelet (a továbbiakban:
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet) 2 . mellékletének 2009 . évi létszám összesen rovat
adata szerint.]	 központilag	 finanszírozott	 létszámáról,	 valamint	 a	 hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról ésa
készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szól ó
11/2008. (XI. 26 .) ÖM rendelet (a továbbiakban: 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet)
2 . mellékletének létszám összesen rovat adata szerint . A normatíva a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII . törvény (a
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továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelel ő — a 2008. évben hatályos
illetményalappal számított — illetményt tartalmazza . "

59) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. 1. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„ III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

1 . A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

5 067 400 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a [32/2007. (X. 25.) ÖTM]
11/2008 . (XI. 26.) ÖM rendelet 2 . mellékletének [2009. évi] létszám összesen rovat adata
szerint. A normatíva a Hszt . illetményrendszerének megfelelő — a 2008 . évben hatályos
illetményalappal számított — illetményt tartalmazza . ”

60) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. I . c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

1 . A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

91 000 forint/fő

A támogatást a F ővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1 . a) pontban meghatározotton
túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt .
végrehajtásáról szóló 140/1996 . (VIII . 31 .) Korm. rendelet és a belügyminiszter
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szól ó
20/1997. (III . 19.) BM rendelet alapján — a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagja i
illetménykiegészítéséhez — a [32/2007 . (X. 25 .) ÖTM] 11/2008 . (XI. 26.) OM rendelet
2. mellékletének [2009. évi] létszám összesen rovat adatában — Budapest részére —
meghatározott létszám szerint .”

61) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. 2. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS T ŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alább i
normatívákkal vehető igénybe:

b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásáho z

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

138 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkez ő hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a [32/2007 . (X. 25.) ÖTM]
11/2008 . (XI. 26.) ÖM rendelet [1]3 . mellékletében meghatározott és üzemeltetett t űzoltó
járművek és technikai eszközök előző 3 évben (2005-2007. évek) futott és pótlékolt
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kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján . A
számításnál nem vehet ő figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak
által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei ."

62) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. 2. c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi
normatívákkal vehető igénybe:

c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres
felülvizsgálatához és m űszaki vizsgájához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a[32/2007. (X. 25.) ÖTM]
11/2008. (XI. 26.)ÖM rendelet [1]3 . mellékletében meghatározott működő , különleges
szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű , porral oltó gépjárm ű,
magasból mentő, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű ,
műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciáli s
konténerszállító gépjármű, por-hab kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű ,
tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, töml őszállító, légző-bázis, kamera,
tűzoltó-csoport jármű , tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak) .”

63) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

„III . HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján — a hivatásos
önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2009 . évi állami támogatás a
mutatószám felmérésérő l szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a
[32/2007 . (X. 25.) ÖTM] 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet [2]3 . melléklete szerint — a
költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek
figyelembevételével történik . Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy
kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák, illetve kiadot t
területek bevételei és kiadásai . Az év végi — kötelezettségvállalással nem terhelt — maradvány t
a központi költségvetésbe vissza kell fizetni . A támogatás következ ő évre áthúzódó
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2010 . június 30-áig használható fel . ”

64) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA előirányzata az alábbiak szerint módosul :

/IV. A TÖBBCÉL Ú KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/

„ELŐIRÁNYZAT :

	

[24 494,1]30	 752,6 millió forint”

65) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2 .1. pontja az alábbiak szerint módosul :

/2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása/
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„FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[125] 190 forint/fő

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település ,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település ,
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település ,

de legalább [14 000 000]	 19 500 000 forint, és legfeljebb [30 000 000140	 000 000 forint
társulásonként.

A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához é s
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések
száma és lakosságszáma szerint illeti meg .

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználás i
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira,[ illetve]
a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok, 	 illetve egyes sportfeladatok
ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a
közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti
gondozási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és bels ő ellenőrzési feladatokra csak
abban az esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek
megfelelően látja el . ”

66) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2.1. a) pontja az alábbiak szerint módosul :

/2 .2 . A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

2 .2 .1 . Közoktatási intézményi feladat/

„ a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatá s

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[77 200]98	 000 forint/fő/év

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra ,
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra .

Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4 . évfolyamos tanulói után

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[54 400172	 000 forint/fő/év

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra ,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra .

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8 . évfolyamos tanulói után

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[58 800179 	 000 forint/fő/év

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra ,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra .”

67) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2.1. b) pontja az alábbiak szerint módosul :

/2 .2 . A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
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2.2 .1 . Közoktatási intézményi feladat/

b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[54 400172	 000 forint/fő/év

— 2009. évben időarányosan 4 hónapra,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra."

68) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2.1. d) pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .2 . A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

2.2 .1 . Közoktatási intézvényi feladat /

„ d) Tagintézményi támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[54 400172	 000 forint/fő /év

— 2009. évben időarányosan 4 hónapra,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra .”

69) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2.1. e) pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatás a

2.2 .1 . Közoktatási intézményi feladat/

„ e) Kistelepülési tagintézményi támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[22 065128	 000 forint/fő /év

— 2009. évben időarányosan 4 hónapra ,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra . ”

70) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2 .2.2. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul :

/2 .2 . A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

2.2 .2. Közoktatási szakszolgálati feladat/

„A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, kora i
fejlesztés és gondozás, fejleszt ő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelé s
szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás[ másfélszeresét] kétszeresét veheti
igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a
közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek . ”

71) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .3 . A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása /

„Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény
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FAJLAGOS ÖSSZEG : [210 000]	 180 000 forint/fő"

Intézményi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

100 000 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személye s
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv . szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények
közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását :

időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza ,

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona ,

hajléktalanok átmeneti szállása .

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú
kistérségi társulás :

ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön
fenntartott intézményeket[ legkésőbb 2006. január 31-étől] intézményi társulás
egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai ,
gazdasági hatékonysággal működjön.

[A többcélú kistérségi társulás a 2006 . január 31-ét követ ően megalakuló intézményi
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást kizárólag abban a z
esetben vehet igénybe, ha az intézmény után 2008 . évben is részesült e jogcíme n
támogatásban . ]

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizáróla g

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott
intézményben, tovább á

b) intézményi társulás által fenntartott 	 2008 .	 évben e jogcímen támogatásban
részesülő — intézményben

ellátottak után vehet igénybe.

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel ő intézmények fenntartása során
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz ,
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel . "

72) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.4.) pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul :

/2 .4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása /

„[2009.]2010. január 1-jétől a Szoctv. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehet ő igénybe, de az érintett
önkormányzatokat — az 1 .2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez — a többcélú
kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vev ő tagjaként
figyelembe lehet venni .”
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73) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.4. b) pontja az alábbiak szerint módosul :

/2.4 . A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/

b) Családsegítés

„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

320 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

300 forint/fő

Atöbbcélú kistérségi társulás által a Szoctv . 120-122 . §-a alapján kötött szerződés, vagy
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

100 forint/fő”

74) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.4. c) pontja az alábbiak szerint módosul :

/2.4 . A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatás a

c) Házi segítségnyújtás/

„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

60 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

50 000 forint/fő

Atöbbcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés, vagy
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/fő”

75) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.4. d) pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .4 . A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

30 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

24 000 forint/fő

Atöbbcélú kistérségi társulás által a Szoctv . 120-122 . §-a alapján kötött szerz ődés, vagy
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
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FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

8 000 forint/fő"

76) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.4. e) pontja az alábbiak szerint módosul :

/2 .4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

e) Nappali ellátás/

„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

90 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

64 000 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés, vagy
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/fő”

77) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.5. pont harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

/2 .5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak
támogatása/

„E társult intézményi ellátásnak a gyermekek védelmér ő l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás
gondoskodik . A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,

ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy

a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról[ legkésőbb
2006. január 31-étő l] intézményi társulások gondoskodnak .

[A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást kizárólag abban a z
esetben vehet igénybe, ha az intézmény után 2008 . évben is részesült e jogcímen
támogatásban . ]

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott
intézményben, tovább á

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008 . évben e jogcímen támogatásban
részesülő – intézményben

ellátottak után vehet igénybe .”

78) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása/
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„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1 200 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmén y

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1 050 forint/fő

A Gyvt. 96-97. §-a alapfán kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat
esetén

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 400 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt . szerinti következő egyes
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a
Kiegészítő szabályok 3 .7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként,
vagy a Ttv. 8., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérség i
társulás által a Gyvt . 96-97 . §-a alapján kötött szerz ődés, vagy külön megállapodás útján lát
el :

a gyermekjóléti szolgáltatás ,
a gyermekek napközbeni ellátása, valamint

a gyermekek átmeneti gondozása .

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást . Több ellátás biztosítása
esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás . Egy települé s
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehe t
figyelembe venni .

[2009.]2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett
önkormányzatokat — az 1 .2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez — a többcélú
kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vev ő tagjaként
figyelembe lehet venni .

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel ő feladatok ellátása és
megszervezése során felmerül ő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek
foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel .”

79) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSO K
TÁMOGATÁSA 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm űvelődési feladatainak
támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[1 148 000] 1 180 000 forint/könyvtári szolgáltató
hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közm űvelődési
feladatainak ellátásához . A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilváno s
könyvtárral nem rendelkező , könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító — a Kiegészítő
szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő — települési önkormányzatok számá t
lehet figyelembe venni . [Könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább négy napon ,
hetente összesen minimum húsz órás nyitva tartást kell biztosítania . ]

A könyvtári szolgáltató helynek
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a) 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon ,
hetente összesen minimum hat órás

b) 1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összese n
minimum tizenkét órás

nyitva tartást kell biztosítania .

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösség i
programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható
fel . A támogatás — a többcélú kistérségi társulás döntése alapján — felhasználható
könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltat ó
hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan
a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthet ő meg .

A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy b ővítéshez is, amely lehetővé teszi ,
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is m űködhessen.
Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is m űködik, a nyitvatartás i
időre vonatkozó kötelezettség közm űvelődési programok szervezésével és tartásával i s
teljesíthető . A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható."

80) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

/2 .8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása /

„FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[50 000188 	 300 forint/költségvetési szervek szám a
alapján számított mutatószám”

81) A törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok 2.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

/Kiegészítő szabályok

2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolód ó
támogatásokkal összefüggő szabályok/

„2.1 .4. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítő szabályok
2.1 .1 .-2 .1 .3. pontjai szerinti feltételeket teljesítő:

— 2009. január Hét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi
társulás fenntartásába kerülő , továbbá

2009. január Hét követ ően a Közokt. tv. 121 . § Q bekezdése szerinti
intézményátszervezésben érintet t

közoktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók után, h a

a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a
közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, vagy

b) az általános iskolai feladatot is ellátó — intézményi társulás vagy többcélú
kistérségi társulás által fenntartott —közoktatási intézmény a székhelye szerinti
településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal m űködik, vagy
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c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai
nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önáll ó
OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn .

A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat — az 1 .2. pontban
meghatározott feltételek teljesítéséhez — a többcélú kistérségi társulás közoktatás i
intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni ."

82) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok 2.9. pontja az alábbiak szerint módosul :

/Kiegészítő szabályok

2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolód ó
támogatásokkal összefüggő szabályok/

„2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés ,
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés
esetében az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következ ők szerint történik :
az ellátottak

2009 . január 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a
felösszesített heti ellátotti létszám osztva[ ezen időszakra jutó] a 2009. évellátási
heteinek számával ,

2009. szeptember He és 2009 . december 31-e közötti száma: az ezen időszakban
a felösszesített heti ellátotti létszám osztva[ ezen időszakra jutó] a 2009 . év
ellátási heteinek számával .

Ellátási hétnek

2009 . január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó[ naptári]
tanítási heteket, tovább á
2009 . szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig tartó időszakra vonatkozó [
naptári] tanítási heteket

tekintjük.

Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe . ”

83) A törvényjavaslat 8. sz. melléklet IV. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul :

/Kiegészítő szabályok

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokka l
összefüggő szabályok/

3 .6 . A 2.4 . e) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása :
tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az időskorúak,
a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek estében a[z] napontaellátottak:
a pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv . 94/B. §-a, illetve a 94/D. §-a
szerinti, az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak — gondozási napló (esemény- ,
illetve látogatási napló) alapján naponta összesített — számának (a heti 6, illetve heti 7 napo s
nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap) alapulvételével számított éve s
ellátotti létszám osztva 251-gyel . A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a m űködési
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engedélyben szerepl ő létszám erejéig vehető figyelembe . A hajléktalanok számára nappali
ellátást nyújtó intézményben (nappali melegedő) az elszámolás alapja a külön
jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított létszám, amely naponkén t
nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál .

84) A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) — a túloldal i
részletezés szerinti — módosítását javasolom :
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)

Cím
szám

Alcí m
szám ím-

csop .
szám

Jogcí m
szám

Előir .
csop
szám

Ki -
emelt

ei .
szám

Fejezet Cím név Alcím Jogcím-
csop.
név

Jogcím
név

Elő ir.
csop .
név

Kiemelt
elSirány-
zat neve

ELŐ IRÁNYZAT

ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+t- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
TÁS

KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
-TÁS

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

1 A települési önkormányzatot megillető , a településre
kimutatott személyi jövedelemadó

[131 040,0] 1 170,0 129 870, 0

2
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó -
részesedése

[12 746,6] +0,1 12 746, 7

3
A települési önkormányzato k
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

[100 757,3] -272,3 100 485, 0

4 Normatív hozzájáruláso k

1 Települési önkormányzatok feladatai [22 530,8] -4 322,3 18 208, 5

2 Körzeti igazgatás [9 721,2] +10,4 9 731, 6

3 Körjegyzőség működése [4 701,4] +109,6 4 811, 0

4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai [2 808,7] +17,9 2 826, 6

6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása [162,8] -15,6 147 2

8 Üdül őhelyi feladatok [9 408,3] +446,0 9 854, 3

10 Pénzbeli szociális juttatások [68 551,4] -9,9 68 541, 5

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [42 555,7] -480,4 42 075, 3

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézmény i
ellátások

[58 310,7] -640,4 57 670, 3

13 Közoktatási hozzájárulások [419 029,1] -144,6 418 884,5

5 Központosított előirányzatok [141 424,0] +827,5 142 251,5

8 Normatív, kötött felhasználású támogatáso k

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [6 348,8] +58,2 6 407,0

2 Egyes szociális feladatok támogatása [105 980,4] +9,1 105 989,5
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3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [36 799,0] +38,2 36 837.2

4 A többcélú kistérségi társulások támogatása [24 614,1] +6 138,5 30 752 . 6

10 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása [10 570,0] -400,0 10 170 .0

14 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásána k
támogatása

[6 050,0] -200,0 5 850.0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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85) A törvényjavaslat 16. számú melléklete az alábbi táblázat szerint módosul :



32

16. számú melléklet a 2008 . évi . . . törvényhez

A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege

millió forintba n

Megnevezés

-
Magyar-

ország

Közép Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl

Dél -
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld

Dél-Alföld összesen

régió

Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
6 324,0 2 547,1 2 611,5 4 289,4 5 911,9 8 026,2 4 740,9 34 451, 0

[6 364,9) [2 591,8] [2 664,7] [4 396,0] [6 066,2] [8 214,9] [4 852,5] [35 151,0]

IX.

	

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejeze t

5 . sz. melléklet, 14 . pont Települési önkormányzati szilárd burkolat ú
belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása

4 030,4 714,4 616,0 587,2 617,6 688,8 745,6 8 000, 0

9 . cím

	

Címzett és céltámogatások - új induló beruházások céltámogatása 8,5 3,3 3,0 48,3 63,6 55,4 17,9 200,0

10 . cím

	

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 721,0 915,5 1 138,1 1 720,7 1 935,1 2 129,5 1 610,1 10 170, 0
[749,4] [951,4] [1 182,9] [1 788,4] [2 011,2] [2 213,3] [1 673,4] [10 570,0]

11 . cím

	

Helyi önkormányzatok vis major támogatása 92,4 111,2 104,0 127,0 161,7 110,7 93,0 800,0

A leghátrányosabb helyzet ű kistérségek felzárkóztatásána k
14 . cím

	

támogatása
0,0 0,0 0,0 730,6 1 773,9 2 434,6 9109 5 850, 0

[755,6] [1 834,6] [2 517,8] [942,0] [6 050,0]

XV.

	

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejeze t

25 . cím, 4. alcím. 3 . jogcím-csoport Terület- és régiófejlesztési célelő irányzat

2. jogcím

	

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 931,0 0,0 931,0

3 . jogcím

	

Decentralizált területfejlesztési programok 437,9 3078 292,8 488,1 6138 7580 6016 3 500, 0
[450,4] [316,6] [301,2] [502,0] [631,3] [779,7] [618,8] [3 600,0 ]

LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

1 . cím

	

Hazai innováció támogatása 1 033,8 494,9 457,6 587,5 746,2 918,2 761,8 5 000,0
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Indokolá s

1-2. ponthoz
Az 55 . ponthoz kapcsolódóan a kamatszámítás és a nettó finanszírozás pontosítás a
szükséges .

3. ponthoz
A külön sport normatíva létrejöttével e támogatási jogcím már nem szolgál sport feladatot .

4. ponthoz
Az itt szereplő összeggel járul hozzá a központi költségvetés a települési önkormányzato k
nem kötelező feladatának ellátásához .

5. ponthoz
A módosítással lehet ővé válik a nagyobb taglétszámú körjegyzőségek működésének
további támogatása.

6. ponthoz
Szövegpontosító jellegű módosítást tartalmaz, az egyértelmű jogértelmezést segíti .

7 ., 9-32., 57. ponthoz
A javaslat a mutatószám-felmérés után keletkezett bels ő megtakarításból növeli a fajlago s
összegeket, valamint a szociális törvény módosításával összefüggésben pontosítja a z
igénybevétel feltételeit .

8 . ponthoz:
Meghatározza a támogatás fajlagos összegének alsó, fels ő korlátját és a szociális törvény
módosításából adódó új jogszabályhelyekre hivatkozik .

33-36. ponthoz:
Az indítvány a mutatószám-felmérés eredményeként keletkezett bels ő megtakarításbó l
egyes normatív hozzájárulások fajlagos összegeinek növelésére irányul . Ezáltal
emelkedhet a közoktatási teljesítmény-mutató, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó normatíva, egyértelm űsödnek az igénybevételi
szabályok.

37. ponthoz
Nyelvhelyességi javítás .

38. ponthoz
Az indítvány a korai fejlesztés, fejleszt ő felkészítés normatívái igényjogosultsági feltételeinek
pontosítását célozza .

39-41 . ponthoz
A javaslat az APEH által településenként kimutatott 2007 . évi személyi jövedelemad ó
véglegezésével függ össze . Az SZJA e miatti csökkenését a normatív állami támogatá s
növekedése ellensúlyozza (a háttérben „forráscsere” történik) . E mellett meghatározásr a
kerültek a jövedelemkülönbség mérséklési értékhatárok is .
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42-43 ., 45 . ponthoz
A javaslat teremti meg a forrást a többcélú kistérségi társulások támogatásának növeléséhez .

44. ponthoz
A szerényebb anyagi helyzetű települések fejlesztései előmozdítása érdekében indokolt az EU
önerő támogatásra jogosultak körének kiterjesztése a két egymást követő évben is „ÖNHIKI”
támogatásban részesült önkormányzatokra.

46. ponthoz
A bérpolitikai intézkedések forrása bővül, felhatalmazást kap a Kormány a támogatá s
folyósítási rendjének megállapítására .

47. ponthoz
Új támogatási jogcím szolgálja az önkormányzati sportlétesítmények felújítását .

48. ponthoz
A módosítások következtében a hivatkozás pontosítása szükséges .

49. ponthoz
Az önkormányzatoknál a munkatorlódás elkerülése érdekében indokolt az els ő ütemű
igénylés határidejét 4 nappal meghosszabbítani .

50. ponthoz
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzato k
elő legének visszafizetése esetén részletfizetési lehet őség biztosítása indokolt .

51. ponthoz
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzato k
év végi elszámolásához kapcsolódóan a kamatszámítás pontosítása indokolt .

52. ponthoz
A pedagógiai szakmai szolgáltatás része a pedagógus továbbképzés, ezért indokolt az
elő irányzat felhasználási lehetőségét e szolgáltatások egészére kiterjeszteni . A mutatószám-
felmérés eredménye alapján szükséges a támogatási el őirányzat módosítása.

53. ponthoz
A közoktatási teljesítmény-mutató emeléséhez indokolt az átcsoportosítás .

54. ponthoz
A mutatószám-felmérés eredménye alapján szükséges a támogatási elő irányzat módosítása .

55-56. ponthoz .
A diáksport támogatására új jogcím épül be a kötött normatív támogatások közé .

58-63 . ponthoz
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok esetében a központilag finanszírozott létszámról és a
készenlétben tartandó tűzoltó gépjárművek és technikai eszközök állományáról szóló
32/2007. (X. 25 .) ÖTM rendelet helyett új rendelet - 11/2008 . 'XI. 26 . OM rendelet - lépet t
hatályba 2008 . november 26-ával, a javaslat e változással kapcsolatos szövegpontosításoka t
tartalmazza.
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64. ponthoz
A 65-82. pontokkal összhangban a többcélú kistérségi társulások támogatásának el ő irányzata
emelkedik.

65-69. ponthoz
A többcélú kistérségi társulások egyes feladataihoz kapcsolódó ösztönz ő támogatások
emelése indokolt . Emellett a javaslat alapján a többcélú kistérségi társulások sportfeladato k
ellátására is felhasználhatják e támogatást .

70. ponthoz
A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatain belül a szakszolgálati feladato k
differenciáltabb támogatása indokolt.

71. ponthoz
A módosító javaslat a többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatok esetében a
többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után járó támogatás t
mérsékli . A módosító javaslat alapján a szociális intézményi feladatra támogatást kizárólag a
2008 évben is támogatásban részesül ő intézményi társulások által fenntartott intézmények, és
a 2009 . január 31-éig többcélú kistérségi társulások fenntartásába átadott intézmények utá n
lehet igénybe venni . Nem célszerű ugyanis e nem tipikusan települési feladat esetében a
kistérségi feladatellátás további ösztönzése .

72. ponthoz
2010-tő l a kiszervezett szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása nem indokolt .

73-76. ponthoz
2009-re átmenetileg csökkentett mértékben, de indokolt a kiszervezett szociáli s
alapszolgáltatási támogatások biztosítása .

77. ponthoz
A módosító javaslat alapján a gyermekek átmeneti gondozási feladatra támogatást kizárólag a
2008 évben is támogatásban részesül ő intézményi társulások által fenntartott intézmények, és
a 2009. január 31-éig többcélú kistérségi társulások fenntartásába átadott intézmények utá n
lehet igénybe venni. E szabály alapján nem növekedhet tovább a többcélú kistérség i
társulások keretében ösztönzött intézmények száma 2009. január 31-ét követ ően.

78. ponthoz
A módosító javaslat alapján a gyermekjóléti feladatoknál kiszervezés esetén is indokolt 2009 -
re átmeneti támogatás biztosítása.

79. ponthoz
A mozgókönyvtári feladatok támogatásának emelése, továbbá a könyvtári szolgáltató helyek
nyitva tartására vonatkozó előírások település méretétől fiiggő differenciálása szükséges .
Emellett a közművelődési feladatot is ellátó könyvtári szolgáltató helyek a javaslat alapján
közművelődési feladatok szervezésével is teljesíthetik a nyitvatartási id őre vonatkozó
előírásokat .

80. ponthoz
A belső ellenőrzéshez kapcsolódó ösztönző hozzájárulás emelése indokolt .
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81. ponthoz
A szigorúbb követelményt támasztó feltételeket a 2009 . január Hét követ ően intézményi
társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerül ő , továbbá ezen időpontot
követően átszervezett intézményekre kell teljesíteni .

82. ponthoz
A módosítás a szakszolgálati feladatokra vonatkozó igénylési és elszámolási szabályoka t
pontosítja.

83. ponthoz
A javaslat összhangba hozza a pszichiátriai és a szenvedélybetegekhez kapcsolódó ösztönz ő
támogatás elszámolási szabályait az alap normatíva elszámolási szabályaival .

84. ponthoz
Az 3-83 . módosítások átvezetése a fejezeti számokon .

85. ponthoz
A törvényjavaslat 1 . számú melléklet összhangját teremti meg a 16 . számú melléklet szerinti
regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében lévő forrásokkal .

Budapest, 2008 . december 3 .

Gy. Németh Erzsébet
elnök
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