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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló, T/10554. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz – a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a
(1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat 6. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék el őirányzatból
átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezet, 5 . Központosított előirányzatok cím, S. számú mellékletben szereplő
[8]7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása é s
[20] 19. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken
rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.”

2) A törvényjavaslat 15. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk
ellátott közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15 ., 16.1-16 .5., 17. pontjában, az
5. számú melléklet [6]5 ., [12-15]11-14. és [18-19]17-18 . pontjában, továbbá a 8. számú
melléklet I. részének 1 . pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatí v
hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatí v
hozzájárulás és támogatás illeti meg .”

3)A törvényjavaslat 30. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az önkormányzati miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerin t
illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználhat ó
központosított elő irányzatok (IX . Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személy i
jövedelemadója fejezet, 5 . cím) S. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a



[8]7 . és (10]9. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedet t
személyi jövedelemadója fejezet, 6 . cím) 6. számú mellékletben szereplő támogatási jogcíme i
között, továbbá a IX . Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személy i
jövedelemadója fejezet, 5 . és 6. cím, valamint a 11 . cím között az S. számú mellékletben
szereplő [817 . és [1019. jogcím kivételével – a felhasználási igény figyelembevételével –
átcsoportosításokat hajthat végre . Ha az átcsoportosítás a IX . Helyi önkormányzatok
támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5 . címről a 6. címre történik, úgy
az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1 ., 3 ., 2 . támogatási jogcím
sorrendjében történik . "

4) A törvényjavaslat 50. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az S. számú melléklet [6]5., [8E., [12-14]	 11-13., [18117. és [20] 19. pontja, a 6. számú
melléklet 1 . pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I . rész 1 . pontja,
II . rész 2. pontja, III. része, továbbá a 9. számú melléklet alapján számított elő irányzatok
folyósítása – figyelemmel a 6. számú melléklet 1 . pontjában meghatározottakra – az Aht .
101 . §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.”

5) A törvényjavaslat 51 . §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi, közoktatási, fels őoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban :
humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet ,
alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság ,
gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végz ő, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó ( a
továbbiakban együtt : nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási cél ú
normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint : /

„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás
illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3 . számú melléklet 15-17. pontjában, az
5. számú melléklet (6]5 ., [12-15]	 11-14 . és [18-19]	 17-18 . pontjában, továbbá a 8. számú
melléklet I. részének 1 . pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a
következő eltérésekkel :
A 3. számú melléklet 16.6 .1 . pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjábó l
bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az
intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van . A 16.6.2. pont
szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai,
és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a
területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttm űködési
megállapodás alapján vállalja . A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt
azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető , akiknek nevelésérő l, oktatásáról a nem
állami intézmény fenntartója gondoskodik . Az igénylésnél a 3 . számú melléklet 16.6 .1 . -
16.6 .2 . pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal
azonosan kell figyelembe venni .”

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



„10. Pénzbeli szociális juttatások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[	 ] 4 100 – 20 300 forint/fő”

7) A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 11 . aa) pontjának első és második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

/11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata i

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai /

„aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti
meg a település lakosságszáma szerint, 	 szolgáltatásonként.

A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást
működési engedéllyel végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti
hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti ,
akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a ,
valamint az e jogcímű hozzájárulás [50%-a] jár. Mindkét szolgáltatást működtető
2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás
mellett nem jogosult az e jogcímű hozzájárulásra.”

8) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 11 . a) pontja az alábbi mondattal egészül ki:

/11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai /

„Ha az önkormányzat az ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyi k
szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50% -
a jár.”

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

/11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

c) Otthonközeli ellátás/

„ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a [települési] helyi önkormányzat azon
ellátottak után, akik részére id őskorúak nappali ellátását biztosít . ”

10) A törvényjavaslat 3. számú melléklete 11. c) pontjának utolsó két bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

/11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata i

c) Otthonközeli ellátás/

„[A ca) és cd) pontok szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott
után a ce) pont szerinti hozzájárulással együtt nem igényelhetők.]



Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az ellátásra vonatkozó igénybevételi napló nyilvántartása alapján napont a
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 [napos nyitva tartással működő
időskorúak nappali ellátását biztosító intézmények] napon nyújtott szolgáltatásoknála 6,
illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Egy ellátott [naponta] egy ellátási napon
csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figyelembe . "

11) A törvényjavaslat 3. számú melléklete 11. h) pontjának harmadik bekezdése az alábbia k
szerint módosul:

/11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata i

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása /

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a pszichiátriai és szenvedélybetegeknappali ellátásában részesülők
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. 94/B. §-a, illetv e
94/D. §-a szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetv e
heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével —
osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt igénybe
vevőket . ”

12) A törvényjavaslat 3. számú melléklete 12. bc) pontjának címe az alábbiak szerint
módosul:

/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés /

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

13) A törvényjavaslat 3. számú melléklete 12. bca) pontja az alábbiak szerint módosul :

/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés /

„bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

635 650 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek [a Szoctv.-ben
szabályozott módon] időskorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv .-ben szabályozott
módon tartanak fenn.”

14) A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 12. bcb) pontjának harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása/



„A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a
13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív
hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot .”

15) A törvényjavaslat 3. számú melléklete 16.5.2. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak
szerint módosul:

/16 .5 .2. Pedagógiai módszerek támogatása /

„Az a) és b) pont szerinti hozzájárulás megilleti a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről, valamit egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2007 . (V. 20.) OM rendelettel kihirdetett magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján
nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatokat is, amennyiben ellátják az
alapfokú művészetoktatás feladatait és	 a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 14/H. §-ában
meghatározottak szerint a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagya
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték . A Waldorf
iskolák esetében az a) és b) pont szerinti hozzájárulás igénylésénél nem kell alkalmazni a
Közokt . tv . 1 . számú melléklet II . rész A költségvetési hozzájárulás megállapításának elve i
cím, A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám
megállapítása alcím 4 . pontjának első két mondatát . ”

16) A törvényjavaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályok 4. pontja az alábbiak szerin t
módosul:

/Kiegészítő szabályok :/

„4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a z
általuk nyújtott 11 . ca), cc)-cd) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá a z
általuk fenntartott intézményekben a 11 . ab)-ad), 11 . b), 11 . eb), ce), d g)-h), 12-14. pontok
szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal ,
hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e
feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi
társulás 11 . ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban rész t
vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11 . aa) pont szerinti hozzájárulás .

17) A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok S. pontjának első bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

/Kiegészítő szabályok :/

„5. A 11. ab)-14 . b) pontokban szerepl ő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok ,
többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezésérő l, továbbá
a szociális vállalkozás engedélyezésér ő l szóló 188/1999. (XII . 16.) Korm. rendelet, illetve
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésér ől, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
259/2002 . (XII. 18.) Korm. rendelet] az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre külön jogszabály szerinti működési engedéllyel
rendelkeznek .”



18) A törvényjavaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályok 6. pontjának első bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

/Kiegészítő szabályok : /

„6. A 11-14. [b)] pontokban szerepl ő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásr a
jogósult a székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a hely i
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997 . évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja .
Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén”

19) A törvényjavaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályok 7. pontjának utolsó mondata
az alábbiak szerint módosul, és az alábbi új mondattal egészül ki:

/Kiegészítő szabályok :/

„7. A 11 . a)-b), 11 . e)-f) pontokban szerepl ő hozzájárulások teljes összege abban az esetben
jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik .

Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől ,
illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

Amennyiben év közben a házi segítségnyújtás ellátási szerz ődés keretében történő ellátása
megszűnik, és a feladatot átvevő helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak e
miattpótigénye keletkezik, arra a működési engedély hatályba lépését követ ő hónap utolsó
munkanapjáig – de legkés őbb július 31-éig – pótlólagos igénylést nyújthat be .

A 11 . a) pontra vonatkozóan : egy lakosra csak egyszer igényelhet ő a normatív hozzájárulás .

A 11. [ca) és cd)] pont[ok] szerinti hozzájárulások azonos időszakban ugyanazon ellátott
után a 11 . g)-h) pontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetők .

A	 11 . c) pont	 szerinti	 hozzájárulás	 esetében	 a	 fajlagos	 összegeknek a fenntartói
mutatószámmal való szorzatánál az általános kerekítési szabályokat kell alkalmazni . ”

20) A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 9. pontjában az első
franciabekezdés az alábbiak szerint módosul:

/Kiegészítő szabályok :/

„A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartó s
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociáli s
intézményi tartós elhelyezése esetén [a gyermek számára otthont nyújtó ellátás t
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12 . aa) pont szerinti jogosultság alapján
járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt — időarányosan — átadja] a
gyermeket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat [számára] veheti igénybea
12. aa) pont szerinti hozzájárulást . ”

21) A törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. i) pontja az alábbiak
szerint módosul :

/Kiegészítő szabályok:



10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészít ő és értelmező
rendelkezések : /

„i) A 15 . g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a
foglalkozásokon részt vevő tanulók után a 2010 . évi költségvetési évre — szeptember 1 -
jétől időarányosan 4 hónapra — a 2010/2011 . tanévi becsült átlaglétszám alapján
tervezhető , illetve igényelhet ő a hozzájárulás . Az elszámolásnál a foglalkozási napló k
szerint a 2010/2011 . tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kel l
elosztani. A 2009/2010. tanévre — a január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan
8 hónapra — a 2009. évi Kvtv. alapján figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal kel l
osztani . Abban az esetben, ha a foglalkozásokat az 1-4., illetve az 5-8 . évfolyamos
tanulókból összevont csoportban szervezik meg, az 5-8 . évfolyamos tanulókat is az 1 -
4. évfolyamos napközis foglalkoztatást igénybevev őknek kell tekinteni . Ha a tanévek
átlagában a Közokt. tv. 53 . §-ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75%-át
nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultsá g
számításánál a foglalkozáson résztvev ők átlaglétszámát kettővel el kell osztani . Abban az
esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott
időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a
jogcímen többszörös hozzájárulás .”

22) A törvényjavaslat 4. számú mellékletének B) II. pontja az alábbiak szerint módosul :

„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedés e

Elő irányzat :

	

[5 746,715 633,4 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :

a) a megye 2009. január 1-jei lakosságszáma után

	

120 forint/fő ,
b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 20 755 forint/fő.

A b) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3 . számú mellékletének 11 . [g)-í) ]
ce), g)-h), 12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. a) jogcímhez kapcsolódó
férőhely, valamint a 15., 16 .1 ., 16 .2.2., 16 .2 .3 ., 16 .3 ., 16 .4., 16 .5 .1 ., 17.1 . számú jogcímhez
kapcsolódó, 2010 . évben nevelésben, oktatásban részt_vevő gyermek, tanuló létszámot
együttesen kell alapul venni .”

23) A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) III. pontjának előirányzata az alábbiak szerin t
módosul :

„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklés e

Előirányzat :

	

[96 495,3196	 504,2 millió forint”

24) A törvényjavaslat 4. számú mellékletének B) 111.4. pontja az alábbiak szerint módosul :

„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veend ő
lakosonkénti értékhatár forintban :

a) község 500 fő ig 38 334
b) község 501-2000 főig 38 450
c) község 2000 fő felett 38 798



d) város 10 000 fő ig

	

41 586
e) város 10 000 fő felett

	

42 753
fi megyei jogú város

	

48 01 0
g) főváros (kerületekkel együtt)

	

54 000"

25) A törvényjavaslat 6. számú melléklete I . pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

/1 . Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév ő települési önkormányzatok támogatása/

„Elő irányzat : [11000,0 ] 000,0110 	 150,0 millió forint”

26)A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1.6.5. ponca az alábbiak szerint módosul:

/1 .6 . Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok a
tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére — utólago s
elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási el ő leget vehetnek igénybe. Az előleg
igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, anna k
elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve március 5-éig van lehet őség. /

„1 .6 .5 . Amennyiben az önkormányzat április 26-áig nem igényel kiegészítő
támogatást, az elő legrő l ezen időpontig le kell mondania . Lemondás hiányában
az igényelt el őleg folyósítását az Igazgatóság értesítése alapján az
Önkormányzati Minisztérium május hónaptól megszünteti . A már jogtalanul
igénybe vett elő leg elszámolása az 1 .6 .3 . pont alapján történik, azzal, hogy a
kamatot az előleg folyósításától május 20-áig kell számítani, 	 továbbá az
1 .6 .6. pontban az előleg felfüggesztésére vonatkozó szabályt nem lehet
alkalmazni .”

27) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .6.6. pontja az alábbiak szerint módosul :

/1 .6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév ő települési önkormányzatok a
tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére — utólago s
elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási el ő leget vehetnek igénybe. Az előleg
igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak
elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve március 5-éig van lehet őség. /

„1 .6 .6. Az önkormányzat részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be – az Igazgatóságo n
keresztül – a kincstár elnökének az 1 .6.3 .-1 .6 .5 . pontok szerint megállapítot t
jogtalanul igénybe vett, illetve lemondott és az 1 .7 . pont szerint visszavonásra
kerülő előleg, továbbá azok kamatainak összegére az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. §-ának
(12) bekezdése szerint, azzal az eltéréssel, hogy a kérelmező részére a — nettó
finanszírozás keretében történő — részletfizetés legfeljebb a tárgyév végéi g
engedélyezhet ő .

A részletfizetési kérelmet az önkormányzat

a) az 1 .6 .3. pont esetén július 27-éig,

b) az 1 .6 .4. pont esetén a lemondás [benyújtását követő 15 napon
belül]benyújtásával egyidej űleg,



c) az 1 .6 .5. pont esetén április [30-áig]27-éi g

nyújthatja be .

[A részletfizetés iránti kérelem benyújtásának szándékát az 1.6.3. pont
esetén az igénylés, az 1.6 .4. pont esetén a lemondás benyújtásakor jelezheti
az önkormányzat. Az Önkormányzati Minisztérium az el őleg
visszavonásának a részletfizetési kérelem elbírálásáig történ ő felfüggesztése
érdekében – a benyújtott részletfizetési kérelmekr ől, illetve annak
szándékáról információt kap a kincstártól.]Az	 Önkormányzati Minisztérium
az elő leg visszavonását

- az 1 .6 .3 . pont esetében a támogatás közzétételét követő hónapban esedékes
nettó finanszírozásig, a részletfizetési kérelmet benyújtó önkormányzato k
esetében a kérelemről hozott döntés id őpontját követő esedékes nettó
finanszírozásig ,

- az1 .6 .4. pont esetében az előleg lemondását követő második hónapban
esedékes nettó fmanszírozási g

felfüggeszti .

A kincstár a részletfizetési kérelemről hozott döntéséről – az elő leg nettó
finanszírozás keretében történő pénzügyi rendezése érdekében – értesíti a z
Önkormányzati Minisztériumot ."

28) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .10. pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 .10: Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól ,
amennyiben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések – e
törvény [42]43. §-ának (2) bekezdése és [29]30. §-ának (3) bekezdése – lehetőségei
kimerültek . ”

29) A törvényjavaslat 7. számú mellékletének I . b) „Az I-II. kategóriába besorolt színházak,
bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása” pontja alatti táblázat „Összesen” sora
az alábbiak szerint módosul:

/1 . b) Az I-II . kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző
részhozzájárulása (2)

ELŐIRÁNYZAT:

	

4 980,8 millió forint/

millió forin t

Helyi önkormányzatok és intézmények
Művészeti

ösztönző rész-
hozzájárulá s

„Összesen: [4 980,7]4 980,8”

30) A törvényjavaslat 8. számú melléklete I. I . pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

„I. KIEGESZÍTŐ TÁMOGATAS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ



1 . Pedagógiai szakszolgálat

ELŐIRÁNYZAT :

	

[3 753,0]3	 470,1 millió forint"

31) A törvényjavaslat 8. számú mellékletének II. 1 . b) pontja az alábbiak szerint módosul:

/II . EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA

1 . Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatá s
támogatása/

„b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-[c]d) pontjaiban szabályozot t
rendszeres szociális segélyre, a 32/B. §-ában szabályozott id őskorúak járadékára, a z
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján
lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,”

32) A törvényjavaslat 8. számú melléklete H. 2. pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

„II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁS A

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :

	

[348,0]359,9 millió forint”

33) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatás a
előirányzata az alábbiak szerint módosul :

„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁS A

ELŐIRÁNYZAT :

	

[28 556,3]28	 859,2 millió forint”

34) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
2.1. pontja az alábbiak szerint módosul :

/2 .1 . Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása /

„FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

160 forint/fő

+ 900 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település ,
+ 600 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település ,

amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2 .2.1., 2.3 .-2.6. feladatokat saját
fenntartású költségvetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerint i
támogatásra, úgy

+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amel y
esetében a 2 .2 .1 ., 2 .3-2.6 feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól ,
hogy [a feladatot]e	 feladatokat egy vagy több költségvetési szervben látják el ,

de legalább 18 300 000 forint, és legfeljebb 28 000 000 forint társulásonként .



A 2.2 .1 . 2.3 .-2.6. feladatok esetében a
feladatok számát 2010 .

fenntartású költsé _ vetési szerveiben ellátott

35) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatás a
Kiegészítő szabályok 1 .5. pontja az alábbiak szerint módosul :

/1 . Általános szabályok/

„1 .5. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú
kistérségi társulás igényli, amely :

a 2 .2 ., 2 .3 ., 2 .4 . ba), 2.4. bc) z 2.4.1(d)] és 2 .5 . pontok szerinti feladatok esetében
az ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézmény i
társulás székhely települése ,

a 2.4. [b]J, 2.4 . [c]bb) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a
kistérségen kívüli települések lakosai számára biztosítja ,
a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok
költségvetési szervei számára biztosítja . ”

36) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
Kiegészítő szabályok 2.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

„2.3 .1 . Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény
tekintendő egy intézménynek. Az átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az
azonosító számmal rendelkező tanulók [és alkalmazottak], valamint az óvodai
nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek vehetők
figyelembe .”

37) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
Kiegészítő szabályok 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

„3.1 . A többcélú kistérségi társulás a 2 .4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátását biztosíthatja :

intézményfenntartóként ,
szervező tevékenységével létrehozott olyan — a Ttv . 8., 9. és 16 . §-a szerinti —
intézményi társulások útján, melyek :

= lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás ,
időskorúak nappali intézményi ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetege k
nappali intézményi ellátása, fogyatékos és demens személyek nappal i
intézményi ellátása, és hajléktalanok nappali intézményi ellátás a
alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 fő . Amennyiben ez
azért nem teljesíthető , mert a többcélú kistérségi társulásban a feladato t
vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3 000 főt, úgy



közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátás t
biztosítania ,

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátásá t
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához
kapcsolódó működési engedéllyel ,

a Szoctv. 120-122 . §-a alapján kötött szerződés útján, kivéve a 2 .4 . ba) pont
szerinti szociális étkeztetést, tovább á

írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulá s
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézmény e
útján, kivéve a 2 .4. ba) pont szerinti szociális étkeztetést . "

38) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
Kiegészítő szabályok 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul :

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

„3 .3. A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az
ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel ; elszámoláskor az étkeztetésben részesül ők
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója, nyilvántartása alapján naponta összesítet t
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . Egy
ellátott [naponta]egy	 ellátási napon csak egyszer vehető figyelembe . ”

39) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatás a
Kiegészítő szabályok 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

/3 . A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefügg ő
szabályok/

,3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az
ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel ; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban
részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . Egy ellátott [naponta]egv
ellátási napon csak egyszer vehető figyelembe . "

40) A törvényjavaslat 8 . számú melléklete IIZ A többcélú kistérségi társulások támogatás a
Kiegészítő szabályok 3.11 . pontja az alábbiak szerint módosul:

/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefügg ő
szabályok/

„3.11 . A 2.3.-2.6 . pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3 . -
2 .6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt
feltételeket teljesítő szolgáltató:

a 2.4. és 2 .6. pontokban szereplő feladatok esetében legkésőbb [2009.]2010. január
31-éig ,

a 2.3 . és 2 .5. pontokban szerepl ő feladatok esetében az ott megjelölt feltételek
szerint



rendelkezik [a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII . 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésér ől, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 . (XII. 18.) Korm. rendelet]az
adott	 szociális	 szolgáltatásra, 	 illetve	 gyermekjóléti,	 gyermekvédelmi	 szolgáltató
tevékenységre külön jogszabályszerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel.

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat
ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terüle t
bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések utá n
időarányos támogatás igényelhető . Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a
működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja.

Amennyiben év közben a házi segítségnyújtás ellátási szerződés keretében történő ellátása
megszűnik, és a feladatot átvevő intézményi társulási, vagy saját fenntartású intézmén y
után a többcélú kistérségi társulásnak e miatt pótigénye keletkezik, arra a működési
engedély hatályba lépését követ ő hónap utolsó munkanapjáig – de legkésőbb július 31-éig–
pótlólagos iQénvlést nyújthat be .

A 2.3 . és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének tovább i
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a
Kiegészítő szabályok 1 .1 . pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek) . "

41) A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. A többcélú kistérségi társulások támogatása
Kiegészítő szabályok az alábbi 3 .14. ponttal egészül ki:

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

„3.14. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhet ő azonos időszakban:
ugyanazon

	

ellátott

	

után a pszichiátriai

	

és

	

szenvedélybetegek

	

nappali

	

intézményi
ellátásához,

	

fogyatékos és demens

	

személyek

	

nappali

	

intézményi

	

ellátásához,

	

és
hajléktalanok nappali intézményi ellátásához kapcsolódó támogatással .”

42) A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatai (központi költségvetés, elkülönítet t
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) a túloldali részletezés szerint
módosulnak:



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

2
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó -
részesedése [5 746,7] -113,3 5 633, 4

3 A települési önkormányzatok
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [96 495,3] +8,9 96 504 2

4 Normatív hozzájárulások

1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási ,
sport- és kulturális feladatai [22 851,7] -5,8 22 845, 9

2 Körzeti igazgatás [8 271,6] -645,9 7 625, 7

3 Körjegyzőség működése [4 089,0] +10,2 4 099, 2

4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- é s
kulturális feladatai [5 383,7] -0,1 5 383,6

5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok [799,5] -0,3 799, 2

6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása [147,2] -17,3 129, 9

8 Üdülőhelyi feladatok [4 981,9] +11,4 4 993,3

9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m űködtetése [1228,6] -16,9 1 211,7

10 Pénzbeli szociális juttatások [69 401,5] -9,9 69391,6

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [36 944,7] +800,9 37 745, 6

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmenet i
intézményi ellátások [51 760,2] +513,4 52 273, 6

13 Közoktatási hozzájárulások [373 301,8] +282,8 373 584,6



6
A helyi önkormányzatok m űködőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások [12 500,0] -850,0 11 650. 0

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [3 753,0] -282,9 3 470, 1

2 Egyes szociális feladatok támogatása [113 729,5] +11,9 113 741 .4

3 A többcélú kistérségi társulások támogatása [28 556,3] +302,9 28 859 .2

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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolá s

1)-5) A központosított előirányzatok között szereplő települési és területi kisebbségi
önkormányzatok támogatása 2010. évtől a Miniszterelnökség fejezetébe kerül át, ezért a
hivatkozások pontosítása szükséges .

6) Meghatározza a támogatás fajlagos összegének alsó, fels ő korlátját .

7)-8) Pontosítja a támogatás igénybe vételének szabályait, egyértelm űsítve, hogy mely
esetekben jár a családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó normatíva telje s
összege, illetve 50%-a szolgáltatásonként .

9) Az idősek nappali ellátását megyei önkormányzatok is biztosítják a gyakorlatban, íg y
pontosítani kell az igénylők körét .

10)Az otthonközeli ellátás különféle jogcímeinek igénybevételi szabályait teszi egyértelm űvé
a javaslat.

11) Pontosító javaslat a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeihez
kapcsolódó előírások elhatárolása érdekében, hiszen a hajléktalanok nappali ellátására má s
elszámolási szabályok vonatkoznak .

12), 14) Pontosító javaslat annak érdekében, hogy a Szoctv.-ben használt intézményi
megnevezéseknek megfelelően fogalmazzon a költségvetési törvény .

13) A mondatrész törlése javasolt, ismétlés miatt .

15) A szövegpontosítás egyértelművé teszi, hogy a Waldorf-iskolákat a hozzájárulás csak
akkor illeti meg, ha rendelkeznek a minősített vagy a kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény címmel .

16), 18) A hiányzó hivatkozások pótlása szükséges .

17) Várhatóan új rendeletek fogják szabályozni a működési engedélyezési tevékenységet ,
ezért indokolt a régi jogszabályi hivatkozások törlése, és helyette általános hivatkozás
beépítése .

19) Az otthonközeli ellátás beépítésével a kapcsolódó hivatkozások pontosítását tartalmazza ,
valamint az egyértelmű jogértelmezést segíti .
A javaslat e mellett a házi segítségnyújtás esetében lehet ővé teszi az évközi pótigénylést azon
önkormányzatok/társulások számára, amelyek korábban ellátási szerződéssel oldották meg a
feladat-ellátást, de az valamely ok miatt megszűnik.

20) A javaslat a költségvetési főszabályhoz igazítja az el ő írást : az az önkormányzat vehet i
igénybe a normatív hozzájárulást, amely az ellátást biztosító intézményt fenntartja .

21) Szövegpontosítás, mely egyértelművé teszi, hogy az összevont napközis csoportokban az
5-8. évfolyamos tanulókat a magasabb fogalakoztatási időkeretű 1-4. évfolyamosok közé kell
számítani .

22) A mutatószám-felmérés eredménye alapján a támogatási el őirányzat módosítása, valamint
az otthonközeli ellátás beépítésével a kapcsolódó hivatkozások pontosítása szükséges .



23) A mutatószám-felmérés eredménye alapján szükséges a támogatási el ő irányzat
módosítása.

24) A mutatószám-felmérést követően meghatározásra kerültek a jövedelemkülönbsé g
mérséklési értékhatárok .

25) A mutatószám-felmérés eredményére figyelemmel az önhibájukon kívül hátrányo s
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának el ő irányzata is módosul .

26)-27) A 6 . számú melléklet 1 . pontjában az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok támogatásánál pontosításra kerül az eljárás az el őleg
visszavonásánál a részletfizetés lehetőségének biztosítása érdekében .

28) Hivatkozáspontosítás, a normaszövegben történt számozásváltozás figyelembevétel e
miatt.

29) A táblázat összegsorának pontosítása .

30), 32) A mutatószám-felmérés eredménye alapján szükséges a támogatási el ő irányzat
módosítása .

31) A hivatkozások pontosítása szükséges a Szoctv. módosításának megfelelően .

33) A mutatószám-felmérés eredménye alapján szükséges a támogatási el őirányzat
módosítása.

34) A javaslat egyrészt pontosító jellegű, másrészt konkretizálja, hogy milyen állapot szerint
kell figyelembe venni a költségvetési szervekben ellátott feladatok számát .

35), 37) A hivatkozások pontosítása az otthonközeli ellátások beépítésével .

36) A kistérségi ösztönző , közoktatási hozzájárulások között nincs olyan, amelyi k
alkalmazottak után vehet ő igénybe, ezért e szó törlését javasoljuk :

38)-39) A módosítás a 3 . számú melléklettel teremti meg az összhangot .

40) Pontosító jelleg ű módosítást tartalmaz, amely a gyakorlathoz és a többcélú kistérség i
társulások támogatásainak egyéb szabályaihoz igazítja a rendelkezést, így segítve az
egyértelmű jogértelmezést . Továbbá a javaslat a házi segítségnyújtás esetében lehet ővé teszi
az évközi pótigénylést azon társulások számára, amelyek korábban ellátási szerz ődésse l
oldották meg a feladat-ellátást, de az valamely ok miatt megszűnik. Ezen túl a módosítás a
3 . számú melléklettel teremti meg az összhangot .

41) A módosítás a többcélú kistérségi társulások támogatása körében a nappali szociális
ellátások alapnormatíváinak igénybevételi feltételeivel teremti meg az összhangot .

42) Az 1)-41) módosítások átvezetése a fejezeti számokon.

Budapest, 2009 . november 17 .

	

Varga Mihály
a bizottság elnöke
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