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Az Országgyű lés
Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottsága

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

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 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.
IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
És ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

5 Központosított el őirányzatok [124 623,0] -550,0 124 073,0

8 Normatív, kötött felhasználású támogatáso k

3 Többcélú kistérségi társulások támogatása [28 556,3] +600,0 29 156,3

10 Címzett és céltámogatások [1 000,0] -50,0 950 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás t űntethető fel (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,
normaKvákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



2) A törvényjavaslat 5. számú mellékletének 7. pontja az alábbiak szerint módosul .

„7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat :

	

1 900,0 millió forint ”

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcél ú
kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott közoktatási	 intézményekben biztosított
feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazottilétszám
miatti, 2009 . szeptember 30 . napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2009 . és 2010 .
években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez .

A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szint ű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidej ű leg az álláshely megszüntetését
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állíthat ó
vissza, kivéve, ha — önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozato n
kívüli — jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik .

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I . ütem 2010.
április 12 ., II . ütem 2010. július 12 ., III . ütem 2010. szeptember 27 .
Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait — a pénzügyminiszte r
véleményének kikérésével — 2010 . február 15-éig rendeletben állapítsa meg .

E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a
benyújtott pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes adatait teljeskörűen megismerhesse ,
kezelhesse :

- név, anyja neve, születési név ,
—születési hely, születési idő ,

lakcím,
—a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
—szolgálati és közszolgálati idő ,
- besorolás és munkakör megnevezése ,
– a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megsz űnésének időpontja,
– a munkavégzés alóli felmentés kezd ő és záró időpontja ,
– a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó
adatok (felmentés és végkielégítés összege) ,
— a felmentés indokául szolgáló adat ,
– a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kód .

Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és
folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követ ő 5 év elteltével oly
módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges .

Ez az előirányzat szolgál továbbá:

— a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentés i
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirő l szóló 5/2009.
(II . 20.) ÖM rendelet alapján 2009. évben benyújtott pályázatok áthúzódó — a
pályázók által ténylegesen kifizetett — 2010 . évre eső támogatások,	 valamint

- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004 .
évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések[, valamint



a polgármester — öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított — öregségi
nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka folyósításának, illetve, a
polgármesterek és alpolgármesterek, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képvisel ők tiszteletdíjáról szóló 1994 . évi
LXIV. törvény 2. § (5) bekezdés alapján járó végkielégítésének]

forrásául [is] ."

3) A törvényjavaslat S. számú melléklete 8. pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

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

Előirányzat:

	

[400,0] 300,0 millió forint”

4) A törvényjavaslat 5. számú mellékletének 9. pontja az alábbiak szerint módosul.

„9. Onkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázata i
saját forrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat:

	

10 600,0 millió forint

Az elő irányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik fejlesztési célú
pályázatai saját forrás kiegészítésére 	 (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években
megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, 	 valamint
az alábbi feltételek alapján 2010 . évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetés i
kötelezettségek teljesítésére.

2010. évben új EU Önerő Alap támogatási szerződés kizárólag azon beruházásokat
érintően köthető , amelyek esetén az uniós forrásról szóló – legalább első körös – támogatói
döntés 2009. évben megszületett, azonban uniós támogatási szerződés megkötésére csak
2010. évben kerül sor .

Azúj támogatási szerz ődés az alábbi, önkormányzati feladatok ellátását segít ő illetve
biztosító célok esetén köthető :

a) egészségügyi fekv ő- és járóbeteg-szakellátási ,
b) kulturális t
c) vízgazdálkodási ,
d) egyes környezetvédelmi célú, valamin t
e) az óvodai nevelési, az alapfokú oktatási, szociális- és gyermekjóléti ellátást nyújtó
intézmények, tovább á
f) a helyi közutak, kerékpárutak és közterülete k
infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztése k
az önkormányzatok, illetve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik .

2010. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetv e
jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:

a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontbó l
elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtot t
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 2008 . és 2009. években az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lév ő települési önkormányzatok támogatásában részesültek ;
d) a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott intézmények uniós támogatásbó l
történő fejlesztése esetén, amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért ;
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXV. törvény (a továbbiakban : Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiség ű társulásokz
amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel ő
tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek .

Az adható támogatásról az önkormányzati miniszter dönt . A döntés az EU Önerő Alap
támogatásról a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik .

Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogyazEU Önerő Alap támogatás
céljainak, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályait – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2010 . február 15-éig rendeletben állapíts a
meg . "

5) A törvényjavaslat 5. számú melléklete 11 . pontjának előirányzata az alábbiak szerin t
módosul:

I . Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatás a

a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatás a

Előirányzat :

	

[288,0] 588,0 millió forint/év "

6) A törvényjavaslat 5. számú melléklete 12. pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

/12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/

„b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatás a

Előirányzat :

	

[898,0] 1 498,0 millió forint/év ”

7) A törvényjavaslat S. számú melléklete 17. a) pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

„17. Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgál ó
támogatások

a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyag i
támogatása

Elő irányzat:

	

[3 420,0] 2 920,0 millió forint/év ”

8) A törvényjavaslat 5 . számú melléklete 17. c) pontjának előirányzata az alábbiak szerint
módosul:

/17. Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló
támogatások/

„c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása



Elő irányzat:

	

[2 340,0] 1 4400 millió forint/év"

9) A törvényjavaslat 5. számú melléklete alábbi új 20. ponttal egészül ki:

„20.Belterületi belvízrendezési célok támogatás a

Előirányzat :

	

50,0 millió forint

A támogatást	 Békés,	 Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon város i
önkormányzatai igényelhetik :

a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intéze t
Központi Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, é s

b) amelyek	 a	 kedvezményezett 	 térségekrő l	 szóló	 kormányrendelet	 2 . számú
mellékletében szereplő kistérségek területén találhatók .

A 2011 . évre 3 000,0 millió forintig vállalható kötelezettség .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának é s

ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati miniszter — a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével — 2010 . február 15-
éig rendeletet alkot.”

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

„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁS A

ELOIRÁNYZAT :

	

[28 556,3] 29 156,3 millió forint”

11) A törvényjavaslat 8. számú melléklet 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 több költségvetési szervben látják el ,

de legalább 18 300 000 forint, és legfeljebb [28 000 000] 32 300 000 forint társulásonként

12) A törvényjavaslat 8. számú melléklet III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
TÁMOGATÁSA 2.2.1. pontja új e) ponttal egészül ki:

/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatás a

2.2 .1 . Közoktatási intézményi feladat/



„ e) Kistelepülési tagintézményi támogatá s

FAJLAGOSÖSSZEG:	 16 710 forint/fő /év

2010. költségvetési évben ,
2011 . költségvetési	 évben	 időarányosan
8 hónapra.

ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által
fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben
tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanuló k
után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, haaz
intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeknek.A
2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogya
tagintézmény legfeljebb 1-6 . évfolyammal működiön. E támogatás szempontjából az
intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008 . január Hét követően
csatlakozó — korábban is tagintézményként működő — intézmény új tagintézménynek
tekintendő .

eb) A támogatás	 1,2-szerese	 vehető 	 igénybe	 a társadalmi-gazdasági	 és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó	 munkanélküliséggel	 sújtott	 települések	 jegyzékérő l	 szóló
240/2006 . (XI. 30.) Korm. Rendelet által meghatározott településeken működő
tagintézménybe járó

eba) óvodás gyermekek ,
ebb) az 1-4 . évfolyamos tanulók után.

Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatás i
intézmények működéséről szóló 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/E . §-ában
meghatározott	 feltételnek megfeleljen,	 és	 a	 tanulók	 integrációs	 nevelése
5 . évfolyamtól biztosított legyen .

Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatá s
igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítás i
órákat a Közokt. tv.-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkez ő
pedagógusok tartsák meg . ”

13) A törvényjavaslat 8. számú melléklet III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSO K
TÁMOGATÁSA Kiegészítő szabályok 1.4. pontja az alábbiakkal egészül ki :

/Kiegészítő szabályok : /

1 .4. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2 .1 ., 2.2.2., 2.3-2.8 . pontjai szerinti
támogatásokat — azok felhasználási szabályainak megfelel ően — felhasználhatja az általa
vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2 .2-2.8 . pontok szerint normatív
támogatásban részesült . A többcélú kistérségi társulás a 2 .2 .1 . pont szerinti támogatás t
kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészít ő szabályok
2.1 . pontja szerinti feltételeket teljesítő azon intézményekre,	 továbbá a 2.2 .1 . e) pont
szerinti támogatással érintett tagintézményekre fordíthatj a, amelyek után támogatásba n
részesült .



Indokolá s

1)A 2)-13) . pontokban foglalt módosítások átvezetése a fejezeti számokon .

2) A helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézménye k
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos támogatást a közoktatási intézmények kivételéve l
nem indokolt fenntartani.

3), 11) A többcélú kistérségi társulások általános támogatása fels ő határának növelését és a
hozzá kapcsolódó forrást biztosítja.

4) Az EU Önerő Alapból elnyerhető támogatást továbbra is lehetővé kell tenni azo n
önkormányzati beruházások esetében, ahol 2009 . évben a támogatói döntés megszületett,
szerződéskötésre azonban nem került sor . Az új uniós pályázati kiírások már magasabb
intenzitással kerülnek meghirdetésre - kvázi figyelembe véve az EU Öner ő Alapból elnyerhető
kiegészítő támogatást –, így a párhuzamos pályázati rendszer elkerülhető .

5)-6), 8) Az érettségi vizsgák biztonságos megszervezése, a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi Programja, az iskolapszichológusi feladatok, illetve pedagógus -
továbbképzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások támogatásának biztosítása érdekében a z
Új Tudás Műveltségi Program feladatainak forrása átcsoportosítható .

7), 12)-13) A kistelepülési tagintézményi támogatását teremti meg a 2009. évivel azonos
feltételek mellett .

9) A belvíz által legveszélyeztetettebb térségekben a belterületi belvízrendezési célo k
támogatásának fenntartása továbbra is indokolt .

10)A többcélú kistérségi társulások támogatási el ő irányzata emelkedik, egyfel ő l az általános
feladatok támogatásának növelése, másfelől a kistelepülési tagintézményi támogatás
2009. évivel azonos feltételrendszer melletti támogatása érdekében .

Budapest, 2009 . november 17 .

V ga Mihály
a bi ottság elnöke ,
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