
Az Országgyűlé s
Önkormányzati és területfejlesztési

bizottsága
rét=Fai.,,}ííi hivatala

	

Bizottsági módosító javaslat !

14;1 9d' i-(Á/(

Éi1 e#: 2010 SEC 1 6 .

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz — a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően —

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat 35 . § (3)-(5) bekezdéseinek a következ őmódosítását javasolom:

„(3) Az Országgyűlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadój a
fejezetben létrehozza a 6 . [Önkormányzati fejezeti tartalék]Helyi	 önkormányzatok kiegészítő
támogatása cím elő irányzatot a 6 . melléklet szerinti felhasználással .

(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillet ő normatív hozzájárulások
és támogatások elő irányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadój a
fejezet 6. cím, 1 . Önkormányzati fejezetí tartalék 	 alcím elő irányzata terhére nő , illetve javára csökken az
Aht. 64. § (4), (5) bekezdése szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi önkormányzattól vag y
társulástól történő feladatátvétellel, illetve feladatátadással összefügg ő elő irányzat-változás kivételével .

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter

a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével
a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5 . Központosított
elő irányzatok cím és 6 . cím, 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék alcím el ő irányzatok között,

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai é s
átengedett személyi jövedelemadója fejezet 8 . cím, 2 . Egyes szociális feladatok támogatása alcím, 9 .
Címzett és céltámogatások cím, 10 . Vis maior támogatás cím, valamint a 6 . cím, 1 . Önkormányzati
fejezeti tartalék alcím előirányzatai között,	 továbbá a 6. cím, 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék alcí m
novemb' r 30-kg fel nem használt elő irányzatáról a 6 . cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatása alcím el őirányzatára

átcsoportosíthat . ”

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének



2) A törvényjavaslat 41 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolom:

„(1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a
normatív alapú ápolási díj, a bérpótló [járandóság] juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociáli s
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2)
és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a Nemzeti Er őforrás
Minisztérium fejezetb ő l a gyermektartásdíjak megel ő legezése esetében a települési önkormányzat els ő
alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éve n
belüli elszámolási kötelezettséggel .”

3) A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak – a túloldali részletezés szerinti –
módosítását javasolom:



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-
részesedése

[6 833,4] - 510,5 6 322, 9

4 Normatív hozzájárulások

2 Körzeti igazgatás [7 658,9] + 0,8 7 659, 7

3 Körjegyzőség működése [4 094,1] + 12,9 4 107 0

6 Lakossági települési folyékony hulladék
ártalmatlanítása

[130,8] - 24,6 106, 2

10 Pénzbeli szociális juttatások [60 591,6] - 4,8 60 586 8

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [39 484,7] - 509,4 38 975, 3

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmenet i
intézményi ellátások

[52 613,3] - 156,7 52 456, 6

13 Közoktatási hozzájárulások [373 081,2] -4 299,6 368 781, 6

5 Központosított előirányzatok [95 298,0] - 9 140,0 86 158, 0

6 [Önkormányzati fejezeti tartalék] Helyi önkormányzatok [19 050,0] - 19 050, 0
kiegészítő támogatása

1 Önkormányzati fejezeti tartalék + 5 000,0 5 000, 0

2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő + 31 137,7 31 137, 7
önkormányzatok támogatása

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került hely] + 100,0 100, 0
önkormányzatok adósságrendezésére irányul ó
hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi
gondnok díj a

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészít ő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [8 911,5] - 628,8 8 282,7

2 Egyes szociális feladatok támogatása [88 901,4] + 3,4 88 904, 8

3 A többcélú kistérségi társulások támogatása [32 979,2] -1 930,4 31 048, 8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



4) A törvényjavaslat 3 . melléklete 2. ac) pontjának a következőmódosítását javasolom:

/2. Körzeti igazgatás

a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/

„ac) Gyámügyi igazgatási feladato k

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

28 600 forint/fő

A hozzájárulás a 331/2006 . (XII . 23 .) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fővárosi
kerületi önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek é s
gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján. Az adat a 2009. évre vonatkozó
Országos Statisztikai Adatgy űjtési Program adatgyűjtéseiről szóló 265/2008 . (XI. 6.) Korm .
rendelet [2010/2009]	 1210/09 . nyilvántartási számú „Jelentés a gyámhatóság tevékenységér ől”
című 2009 . december 31-ei adatgyűjtésén alapul. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes
képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is . ”

5) A törvényjavaslat 3. melléklete 10. pontjának a következő módosítását javasolom:

„10. Pénzbeli szociális juttatások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[3 800 – 19 000] 4 000 – 20 000 forint/fő”

A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt . alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti
ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetés i
kötelezettségekhez kapcsolódik .

A központi költségvetés e jogcímen járul hozz á

a) a Szoctv . 37[B] . § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a
Szoctv. 32/B . §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szoctv . 55/A. §-ában szabályozott
adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv . 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott
lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv . 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához ,

b) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C . § (4) bekezdés e
alapján 2010. december hónapra járó, 2011 . január hónapban kifizetend ő rendelkezésre állási
támogatásnak a 20%-ához, továbbáa Szoctv. [37.] 35 . § (1) bekezdése[, valamint a 37/C . §
(4) bekezdése] alapján folyósított bérpótló [járandóságnak] juttatásnak a 20%-ához,

c) a Szoctv. 41 . (1) bekezdésében és 43/A . § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az
utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához ,

d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv . 36. §-a alapján a közcélú munka 2010 . december hónapra
járó, 2011 . január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 5%-ához ,

e) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21 . §-ában szabályozott rendkívül i
gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj é s
nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. § (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás,
az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a Szoctv . 50. § (3) bekezdésében
szabályozott közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása
keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy
elengedésének forrásához ."



6) A törvényjavaslat 3. melléklete 16. pontját az alábbi g) ponttal javasolom kiegészíteni :

/16 . Közoktatási kiegészít ő hozzájárulások/

„16. g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 32 000 forint/fő/év
a 2011/2012 . nevelési évre, tanévre

— 2011 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra.,
— 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra .

A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társulásban
részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8 . évfolyamos oktatásban részt vevő
gyermekek, tanulók létszáma után.

a) A 2008-2011 . években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8 . évfolyamos tanulók után
abban az esetben igényelhető , ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8 . évfolyamain — az évfolyam-
csoportban együttesen — az osztály átlaglétszám 	 eléri a Közokt. tv .	 3 . számú melléklete
I . Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át .

b) Az a)pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-8 . évfolyamos
tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2011/2012 . tanévben az 5-8 . évfolyamon
szervezett osztályban tanulók esetében az osztály átlaglétszám eléri a Közokt . tv.	 3 . számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át .

Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi ,
kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv . 3. számú melléklete II . Az
osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3 . pontjában foglaltakat.

Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzítet t
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének
közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulá s
szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4 ., és/vagy 5-8 . évfolyamra szervezett oktatás,
és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvev őket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a
közös feladat-ellátást megszervezték.

Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási felada t
ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM
azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn .

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár . ”

7)A törvényjavaslat 3. melléklete Kiegészítő szabályok 1. pontjának a következő módosítását javasolom:

„Kiegészítő szabályok:

1 . A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2010 . január 1-jei állapot szerint ,
a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010 . [augusztus] november 1-jei állapot szerint
kell figyelembe venni .”

8)A törvényjavaslat 3 . melléklete Kiegészítő szabályok 4. pontjának a következőmódosítását javasolom :

/Kiegészítő szabályok : /

A. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk
nyújtott 11 . c), d),	 e)jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartot t
intézményekben a 11 . ab)-ad), 11 . b), 11 . f)-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
részt vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11 . aa) pont szerinti hozzájárulás ."

9) A törvényjavaslat 3. melléklete Kiegészítő szabályok 10. pontja utolsó előtti bekezdésének a következő
módosítását javasolom:

/Kiegészítő szabályok:/

„A 15-17 . pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a z
általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó — a 16. g) pont
esetében az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat —, amely a szolgáltatást a Ttv. 8 ., 9 . és
16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja . ”

10) A törvényjavaslat 4. melléklete B) I. pontjának a következőmódosítását javasolom:

„I. E törvény 3 . melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemad ó

Előirányzat:

	

[403 569,11404	 079,6 millió forint ”

11) A törvényjavaslat 4. melléklete B) II pontjának a következőmódosítását javasolom:

„II . A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedés e

Előirányzat :

	

[6 833,416	 322,9 millió forint”

12) A törvényjavaslat 4. melléklete B) III. I. pontjának utolsó bekezdése következ ő módosítását
javasolom:

„Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. [augusztus]november 1-jei állapotnak
megfelelően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatai alapján kel l
figyelembe venni .”

13) A törvényjavaslat 4 . melléklete B) III. 4 . pontjának a következőmódosítását javasolom:

A. Az a)-f) pontban szereplő , térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az
értékhatár [a B)/II. b) pont szerinti fajlagos összeg másfélszerese]40 	 ezer forint és e törvény
3. melléklet 12 ., 13. pont szerinti ellátott, a 15 . c)-f), 16. a) pont szerinti tanulók, a 16 . c), d), ea) és 17.
a) pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban
elhelyezettek — a 3 . melléklet kiegészítő szabályainak 10 . a) pontjában foglaltak figyelembevételéve l
számított 2011 . évi — együttes száma szorzatának a település 2010 . január 1-jei lakosságszámára vetítet t
összegével tovább nő ."

14) A törvényjavaslat 5. melléklete 7. pontjának a következ ő módosítását javasolom:

„7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás a

Előirányzat:

	

5 400,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi
társulásoknak	 az	 általuk	 fenntartott	 intézményeikben	 biztosított	 feladatellátás	 racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 	 2010. szeptember 30 . napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó 2010 . és 2011 . években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez .



A támogatás	 feltétele, hogy az önkormányzati,	 illetve többcélú kistérségi	 társulási	 szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidej ű leg az álláshely megszüntetését is jelentse.
További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha –
önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli —fogszabályból adód ó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik .

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I . ütem 2011 . április 12 . ,
II. ütem 2011 . július 12 ., III . ütem 2011 . szeptember 27.

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy a támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – az államháztartásért felel ős
miniszter véleményének kikérésével – 2011 . február 15-éig rendeletben állapítsa meg.

E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló és ellen őrző szervet, hogya
ben ' tott • ál ázatokban mell evezett személ ek fo lalkoztatási o iszon ának me _ szüntetéséve l
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 időpontjai
amunkavégzés alóli felmentés kezd ő és záró időpontja,
a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok
(felmentés és végkielégítés összege),
afelmentés indokául szolgáló adat ,

– a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kód .
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszer ű elbírálása, ellenőrzése, és folyósítása .

A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követ ő 5 év elteltével oly módon kell fizikaila g
megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges .

Az elő irányzat nyújt fedezetet
a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az el őző
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások [forrásául. Ez az elő irányzat
szolgál] továbbá
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004 . évi
CXXII . törvény szerinti munkáltatói kifizetések

forrásá[ul]ra."

15) A törvényjavaslat S . melléklete 9. pontjának a következ őmódosítását javasolom:

/9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása/

„2011 . évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jog i
személyiségű társulásaik igényelhetnek :

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006 . (XI. 30.) Korm .
rendeletben (a továbbiakban : 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet) szereplő települések ;

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

c) azon önkormányzatok, amelyek 2009. és 2010 . években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe n
lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek;



d) azon önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív
Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósul ó
ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

[d)] e a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetértésével a többcélú kistérségi társuláso k
[da)]ea az általuk fenntartott intézmények fejlesztéséhez ,
[db)]eb) a 240/2006 . (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő településeken uniós támogatásbó l
történő , fenti céloknak megfelelő fejlesztéséhez ,

[e)]D a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésérő l szóló 1997 . évi CXXXV. törvény
16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerint i
feltételeknek megfelel ő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek."

16) A törvényjavaslat 5. melléklete 14. pontjának törlését és az azt követő 15-20. pont 14-19. pontra való
átszámozását javasolom:

„[14. A 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett
önkormányzatok támogatása

Előirányzat:

	

9 140,0 millió forint

A 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett település i
önkormányzatokat megilleti a 2009 . év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg — a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérő l szóló 2008. évi CII. törvény 4 . melléklet B) III . 7.
pontjában — meghatározott része.]”

17) A törvényjavaslat 6. mellékletének a következőmódosítását javasolom:

„6. melléklet a 2010 . évi . . . törvényhez

[Önkormányzati fejezeti tartalék]Helyi 	 önkormányzatok kiegészítő támogatása

[Elő irányzat : 19 050,0 millió forint]

1 . Önkormányzati fejezeti tartalék

Elő irányzat : 5 000,0 millió forint

Az önkormányzati fejezeti tartalékot növel i

a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatí v
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény
(a továbbiakban : Áht .) 64. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott id őpontokban és az Áht .
64. § (4) bekezdése alapján — a nem helyi önkormányzat vagy társulás részére történő
feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével — lemondott el őirányzat
összege,

b) a tárgyévet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által
tárgyévben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege ,

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatáso k
tárgyévben visszafizetett összege ,

d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által t rgyévben megfizetett igénybevételi, kiegészít ő és
késedelmi kamat összege .

II.

	

Az önkormányzati fejezeti tartalékot csökkenti



a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az Áht . 64. § (5) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott időpontokban és az Áht . 64. (4) bekezdése alapján — a nem hely i
önkormányzattól vagy társulástól történő feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelés
kivételével – pótigényelt elő irányzat összege ,

b) a hozzájárulások és támogatások tárgyévet megel őző évi elszámolása alapján a helyi
önkormányzatok és társulásaik részér ő l a tárgyévben keletkező pótigény összege ,

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások
tárgyévben kifizetett összege,

d) az Áht. 64/A. (7) bekezdése alapján tárgyévben megfizetett késedelmi kamat összege .

[Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata biztosít forrást : ]

[1 .]2 .	 [az öl Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok [támogatására]támogatás a

Előirányzat : 31 137,7 millió forint

A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében — a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény (a továbbiakban : Ötv.) 87. (1) bekezdése alapján —
kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok m űködtetéséhez kapcsolódó hiányra az alább i
feltételek szerint .
[1 .1.]2 .1 . Nem igényelhet támogatást [ezen a címen] az az önkormányzat, amely(nél) :

[1 .1 .1 .]2.1 .1 . lakosságszáma 1 000 fő alatti és nem tartozik körjegyz őséghez,
[1 .1 .2 . az önkormányzati hivatalon túl intézményt nem tart fenn és kötelez ő közszolgáltatás i

feladatai ellátására külön jogszabály(ok) szerint létrehozott társulásban nem ves z
részt,]

[1 .1 .3 .]2 .1 .2 . helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez,
[1 .1 .4 .]2 .1 .3 . a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt,
[1 .1 .5 . a helyi megállapítású szociális ellátások összege meghaladja a kötelezően ellátandó

szociális ellátásokhoz biztosított saját forrás összegét, ]
[1 .1 .6. a 2008-2010 . években a köz- és magánszféra együttm űködése (PPP) keretébe n

megvalósuló létesítményt hozott létre, vagy olyan kötelező feladatellátáshoz nem
kapcsolódó kapacitásbővítésre irányuló beruházást végzett, amely működési hiány t
keletkeztetett,]

[1 .1 .7 .]2.1 .4. a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megel őző évben meghaladja az
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás fels ő határát,

[1 .1 .8 . a működési hiány az ágazati jogszabályokból adódó kötelez ő feladatokon túl vállal t
feladatok ellátása, intézményfenntartás miatt keletkezik, ]

[1 .1 .9. a kötelező feladatokhoz kapcsolódó feladatszervezés nem az ágazati jogszabályokba n
foglalt leggazdaságosabb módon történik, ]

[1 .1 .10.]2 .1 .5 .	 kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el .

A[z] [1 .1 .1 .]2.1 .1 . pont szerinti feltétel teljesítése alól a [Kincstár eltekinthet]kormány	 általános
hatáskörű szerve felmentést ad, ha

az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehet ővé, hogy az igazgatási feladatai ellátásár a
körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon ,
az önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önáll ó
önkormányzati hivatallal rendelkez ő települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kíván t
körjegyzőséget létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közö s
feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat(ok) vagy a már működő körjegyzőséghez
tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.



2.2. Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésb ől, a működési kiadások
elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához . Így — többek között—
nem támogatható :

a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás ,
külön is a képvisel ő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dolog i
jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint
az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a
támogatásértékű kiadások .

[1 .2 .]2.3 .	 A támogatás [igényléséhez e törvény alapján] igénylésének, döntési rendszerének
folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelősminiszter[Nemzetgazdasági Minisztérium] egyetértésével[és a
Belügyminisztérium] tárgyév február 28-áig [útmutatót készít, amely a Kincstár honlapjá n
közzétételre kerül]rendeletet alkot.

[1 .3 .]2.4. Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be .

[1 .4 .]2.5. Az igénylést az év során az alábbi határid őkig lehet benyújtani :
– április 30. ,

- [augusztus 25.]szeptember 10 . ,
– november 5 .
Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre
nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat m űködőképességét veszélyezteti .

[1 .5 .]2.6 .1A Kincstár a rendelkezésére álló dokumentumok, saját nyilvántartása és a z
önkormányzattól történ ő – indokolt esetben helyszíni – információkérés alapján értékeli a z
önkormányzatok pénzügyi helyzetét és javaslatot tesz a támogatás összegére.]	 A Kincstára
saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól – indokolt esetben helyszínen – beszerzett
dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az államháztartásért felel ős miniszter által
vezetett minisztériumnak és a helyi önkormányzatokért 	 felelős miniszter	 által	 vezetett
minisztériumnak.

[1 .6 .]2.7. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter [és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter]együtt dönt	 ahelyi önkormányzatokért
felelős minisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján .

[1 .7.]28. A döntésre a [folyamatosan]beérkező igénylések elbírálását követően	 folyamatosan, d e
legkésőbb december 10-éig kerül sor .
[– május 30 . ,
– szeptember 25 . ,
– december 10 .

időpontokig kerül sor . ]

A[z 1.4.]2.5 . pont szerinti működőképességet veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik.

[1 .8.]29. A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelős miniszter által
vezetett minisztérium [Nemzetgazdasági Minisztérium] és a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által vezetett minisztérium [Belügyminisztérium honlapján]honlapjain kerül közzétételre .

[1 .9.]2 .10. Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követ ően soron kívül történik.

[1 .10.]2.11 . A lakosságszámra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatait a 2010 . január 1-jei állapót szerint kell figyelembe venni .

[2]3 . [a] A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányul ó
hitelfelvétel visszterhes [kamattámogatására]kamattámogatása, a pénzügyi gondnok [díjára]díja



Előirányzat : 100,0 millió forint

[2 .1 .]31 . Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 . évi XXV. törvényben szabályozott
eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és a támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kel l
rögzíteni .

[2.2.]32.

	

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közrem űködő pénzügyi gondnokok
díjához állami támogatás vehető igénybe.

A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról — a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését
követően — a helyi önkormányzatokért felel ősminiszter[Belügyminisztérium] intézkedik a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 . évi XXV. törvény végrehajtásának egyes
kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9 . §-a alapján.

A pénzügyi gondnok díjának összege — az általános forgalmi adóval együtt — legalább 800 ezer
forint, legfeljebb 3 000 ezer forint .

Az e mellékletben[ 1 . és 2. pontjában] szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntés i
eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi
CXL. törvény szabályait nem kell alkalmazni . "

18) A törvényjavaslat 8 . melléklete I. 1 . pontjának a következő módosítását javasolom:

„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHO Z

1 . Pedagógiai szakszolgála t

ELŐIRÁNYZAT :

	

[5100,0] 4 868,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1 200 000 forint/fő/év”

19) A törvényjavaslat 8. melléklete I. 2. pontjának a következő módosítását javasolom:

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ /

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

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1 491,0] 1416,1 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 500 forint/fő/év

A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzé s
megszervezéséhez, továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez . Az igényjogosultság alapja a
Közokt. tv. 20-21 . §-ában és a 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú, a helyi önkormányzat álta l
fenntartott intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt . tv. 22. §-ában felsorol t
intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatotta k
2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2011/2012 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges,
illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított [(időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma
figyelembevételével számított) átlag]létszáma . Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a
fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakért ő , illetve pedagógiai előadó álláshelyek
számát.”

20) A törvényjavaslat 8. melléklete I. 3 . pontjának a következőmódosítását javasolom :

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/



„3 . Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhe z

a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT:

	

[1 443,0] 1 334,7 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

26 000 forint/fő /év

A támogatást a helyi önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelési-oktatás i
intézményekben osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után igényelhetik, akik a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatás i
intézményekben tárgyú 138/1992 . (X. 8 .) Korm. rendelet (a továbbiakban: 138/1992.(X. 8 .) Korm .
rendelet) 15 . § (2) bekezdés a) pontja szerinti osztályfőnöki pótlékra jogosultak, és osztályfőnöki
pótlékban részesülnek .

A támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült
létszáma alapján igényelhető .

A támogatás a 138/1992 . (X. 8.) Korm. rendelet 15 . § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009 . február 1 -
jétő l hatályos pótlék alsó mértékéig történő [kötelező pótlékemelésre]kifizetésre használható fel .

b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés e

ELŐIRÁNYZAT :

	

[877,5] 663,9 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

65 000 forint/fő/év

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekbe n
azok után a közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igény ű gyermekek, tanulók óvodai
nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium nevelését vagy fejlesztő felkészítését, fejlesztő
iskolai oktatását a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint — végzi k
és a 138/1992 . (X. 8 .) Korm. rendelet . 15. (2) bekezdés d) pontja alapján gyógypedagógiai pótlékr a
jogosultak, és gyógypedagógiai pótlékban részesülnek .

A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesül ők 2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei )
közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2011/2012 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült
létszáma alapján igényelhet ő[, és a] _

A támogatás a 138/1992. (X. 8 .) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009 . január 1 -
jétő l hatályos pótlék alsó mértékéig történő [kötelező pótlékemelésre] kifizetésre használható fel .

Az 1-3 . pont alatti támogatások megállapítása az e törvény 3. melléklete Kiegészítő szabályok
10. f) pontja szerint, elszámolása [a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján,] emellett a
költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszer űen elszámolt költségek
figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2011 . december 31-ei zárónappal kel l
elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárás i
rend szerint.”

21) A törvényjavaslat 8. melléklete II. 1 . pontjának a következőmódosítását javasolom:

„II . EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁS A

1 . Egyes jövedelemp .tló támogatások kiegészítés e

ELŐIRÁNYZAT:

	

88 541,5 millió forint

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a továbbiakban :
Szoctv.) 37[B] . § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv .



32/B . §-ában szabályozott id őskorúak járadékára, a Szoctv . 55/A. alapján adósságcsökkentési
támogatásra, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett
összegek, valamint az Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást
mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának ,

b) a Szoctv. 41 . (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és a z
utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának ,

c) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv . 36. §-a alapján a közcélú munka 2010 . december hónapra
járó, 2011 . január hónapban kifizetend ő munkabér és közterheinek 95%-ának ,

d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv . 37 .	 (1) bekezdése, valamint a 37/C . § (4) bekezdés e
alapján 2010. december hónapra járó, 2011 . január hónapban kifizetend ő rendelkezésre állási
támogatásra, továbbá a Szoctv . [37 .] 35. § (1) bekezdése[, valamint a 37/C. § (4) bekezdése] alapján
folyósított bérpótló [járandóságra] juttatásra kifizetett összegek 80%-ának ,

e) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának, valamint a „Sikeres
Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvet t
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005 . (VIII . 15 .) Korm. rendelet alapján
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának

központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál .

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és bérpótló
[járandóság] juttatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek időskorúak járadéka,
valamint a kamattámogatásban részesülők esetében az előirányzat igénybevétele a kifizetett ellátások
100%-a alapján történik."

22) A törvényjavaslat 8. melléklete II. 2. pontjának a következő módosítását javasolom:

/II . EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA!

„2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[359,9] 363,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

9 400 forint/fő”

23) A törvényjavaslat 8. melléklete III. részének a következőmódosítását javasolom:

„III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[32 979,2] 31 048,8 millió forint”

24) A törvényjavaslat 8. melléklete III. 1.3. pontjának a következőmódosítását javasolom:

/III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/1 . A támogatás igénylésének általános feltételei /

„1 .3. Amennyiben a – legkésőbb 2011 . szeptember 1-jéig megalakult – többcélú kistérségi társulás
2011 . január 31-éig nem teljesíti az 1 .1 .1 .-1 .1 .5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb
2011 . szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2 .1 . pont alapján időarányos, de legfeljebb 10 havi
támogatást, a 2 .2.-2.8 . pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet .”



25) A törvényjavaslat 8. melléklete III. 2 .2 .2. pontjának a következőmódosítását javasolom:

/III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/

„2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

2 000 forint/fő/év

— 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ; fejlesztő felkészítés ;
logopédiai ellátás ; gyógytestnevelés .

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

14 000 forint/fő/év

— 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
— 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt . tv. 34. § a)-b), d)J) és h) pontjai szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon
ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás — az e célra vezetett nyilvántartás szerint — a nevelés i
évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban :

logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal ,

a 11/1994. (VI . 8.) MKM rendelet 5 .	 (2) bekezdésében és az 1 . számú melléklete 6. és
7. pontjában meghatározottak figyelembevételével megszervezettgyógytestnevelés esetén [a
11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1 . számú mellékletének 6. és
7. pontjában meghatározott időkeretben] legalább heti két alkalommal ,

nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011 . évben legalább hat
alkalommal,

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2011 . évben legalább egy alkalommal ,

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a
4/2010. (I . 19.) OKM rendeletben meghatározott időkeretben.

A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés é s
gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében
az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást
lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben
részesülnek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek .”

26) A törvényjavaslat 8. melléklete III. 2.4. pontja negyedik bekezdésének a következő módosításá t
javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

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

„A zoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra
támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1 .1 .2. pontban meghatározott
feltételek teljesítéséhez — a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában rész t
vevő tagjaként figyelembe lehet venni .”



27) A törvényjavaslat 8 . melléklete III. 2.6. pontja harmadik bekezdésének a következő módosítását
javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása/

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

28) A törvényjavaslat 8 . melléklete III. Kiegészítő szabályok 1.7. pontjának a következő módosítását
javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/Kiegészítő szabályok :/

„1 .7. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektroniku s
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2010 . január 1-jei állapot szerint, a települési
önkormányzatok közigazgatási státuszát a [2010. augusztus] 2011 . január 1-jei állapot szerint kel l
figyelembe venni . Az e fejezet szerinti támogatásokat a Tkt . tv. 2011 . január 1-jén hatályos melléklet e
szerinti kistérségekben megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik . ”

29) A törvényjavaslat 8. melléklete III. Kiegészítő szabályok 2 .1.4. pontja utolsó bekezdésének, valamint
2.2. pontjának a következ ő módosítását javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/Kiegészítő szab ályok :/

„A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat — az 1 .1 .2. pontban meghatározott
feltételek teljesítéséhez — a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában rész t
vevő tagjaként figyelembe lehet venni .

2 .2. A Kiegészítő szabályok 2 .1 . pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és általános iskolákat
fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a pontban meghatározott esetekben — az
1 .1 .2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez — a többcélú kistérségi társulás közoktatás i
intézményi feladat ellátásában részt vev ő tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó
gyermekek, tanulók után azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető .”

30) A törvényjavaslat 8. melléklete III. Kiegészítő szabályok 2.3.9. pontjának a következő módosítását
javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/Kiegészítő szabályok : /

„2.3 .9 . Az óvodai nevelésben rszesülő azon gyermekek után is igénybe vehető támogatás, akik
2011 . december 31-éig, va y – a Közokt . tv . 24 . (11 bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a
felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012 . nevelési évben
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik negyedik és



ötödik életévüket betöltötték és a 2011/2012 . nevelési évben legkés őbb december 31-éig az óvodai
nevelést igénybe veszik, szintén igényelhető a hozzájárulás ."

31) A törvényjavaslat 8. melléklete III. Kiegészítő szabályok 3.11. pontja első bekezdésének a következő
módosítását javasolom:

/III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA /

/Kiegészítő 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 teljesít ő szolgáltató :

– a 2.4. és 2 .6. pontokban szerepl ő feladatok esetében legkésőbb [2010 .] 2011 . január 31-éig,

– a 2.3. és 2 .5 . pontokban szerepl ő feladatok esetében az ott megjelölt feltételek szerin t

rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységre külön jogszabály szerinti érvényes és hatályos m űködési engedéllyel .”

32) A törvényjavaslat 8. melléklete IV. része utolsó bekezdését a következő szöveggel javasolom
kiegészíteni:

/N. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/

„Az állami támogatás [elszámolása] igénylése a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 2010. november 30-án
hatályos állapota szerint illeti meg a fenntartót. Az elszámolása költségvetési évben vállal t
kötelezettségek, valamint jogszer űen elszámolt költségek figyelembevételével történik . Az elszámolásnál
nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészít ő tevékenység keretében, térítési díj ellenében
végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai . Az év végi – kötelezettségvállalással nem
terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni . A támogatás következ ő évre áthúzódó
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012 . június 30-áig használható fel .”



Indokolá s

1) A módosítás elkülöníti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév ő önkormányzatok
támogatásának keretét az önkormányzati fejezeti tartaléktól és pontosítja a felhasználási szabályokat .

2) Szövegpontosítás, a javaslat az ellátás nevét a szaktörvényben szereplő megnevezéshez igazítja.

3) Az 1)-2), 4)-32) pontok szerinti módosítások átvezetése a fejezeti számokon .

4) Szövegpontosítás, a javaslat a statisztikai nyilvántartási számra való hivatkozást javítja .

5) Az előirányzat lehetővé teszi a fajlagos összeg emelését . Emellett a javaslat kiegészíti a hozzájárulás
jogcímeit a rendelkezésre állási támogatás utolsó ütemével, valamint pontosítja a bérpótló juttatá s
megnevezését.

6) A módosító javaslat alapján a korábbi évek feltételrendszere szerint 2011 . év utolsó négy hónapjára is
igényelhetnek az önkormányzatok hozzájárulás az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába jár ó
gyermekek, tanulók támogatása jogcímen . A fajlagos összeg — a 2010/2011 . nevelési év, tanév
36 300 Ft/fő mértékével szemben — 32 000 Ft/fő a javaslat alapján, tekintettel arra, hogy a benyújtot t
költségvetési törvényjavaslat szerint a többcélú kistérségi társulások támogatási rendszerén belül, i s
emelkedett a hasonló célt szolgáló támogatások fajlagos összege és el ő irányzata.

7), 12) Az önkormányzati választások évében indokolt a települések november 1-jei közigazgatási
státuszának figyelembevétele.

8) Technikai pontosítás, a Kiegészítő szabályok 4. és 5 . pontja közötti ellentmondást oldja fel .

9) A javaslat a Kiegészítő szabályok között az igénylés feltételeit pontosítja a 6) pont szerinti új
jogcímmel kapcsolatban .

10)-11) A mutatószám-felmérés eredményeként nő a 3 . melléklet jogcímeihez átengedett személyi
jövedelemadó előirányzata a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése terhére.

13) A 2010. évi szintre emelkedik a jövedelemkülönbség mérséklés során elismert térségi feladatellátás
után járó kiegészítő támogatás fejenkénti összege.

14) A módosítás biztosítja, hogy új létszámleépítések esetén is igényelhető legyen e támogatás .

15) A módosítással lehetővé válik, hogy az ivóvíz derogációval érintett önkormányzatok és jog i
személyiségű társulásaik igénylést nyújtsanak be az uniós pályázataikhoz vállalt önerejük haza i
támogatására .

16) Megszűnik a jobb pénzügyi helyzetben lévő — a 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklésénél
beszámítással érintett — önkormányzatok támogatása, összhangban a 2009 . évi költségvetési törvény ez
irányú módosításával .

17) A módosítás elkülöníti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának keretét az önkormányzati fejezeti tartaléktól és pontosítja a felhasználási szabályokat .

18)-20), 22)-23) agy . mutatószám-felmérés eredményeként módosulnak a támogatási előirányzatok .
19)-20) Előzőeken túl a támogatás megállapításánál a közoktatási normatívákkal azonos kerekítés i
szabályokat kell alkalmazni .



21) A javaslat kiegészíti az előirányzat felhasználásának jogcímeit a rendelkezésre állási támogatás utols ó
ütemével, valamint a bérpótló juttatás megnevezését a szaktörvényben szerepl ő meghatározáshoz igazítja .

24) A 28) pontban leírt kistérségi határmódosulásokkal összhangban a javaslat lehet ővé teszi az év
közbeni megalakulást és időarányos támogatást .

25) A javaslat a támogatás igénylésének szabályait egyértelműsíti .

26)-27), 29) Hivatkozás pontosítása.

28) A kistérségi lehatárolás módosul az új települések (Tekenye, Mosonudvar) létrejöttével, valamint a
devecseri kistérség megalakulásával . A javaslat lehetővé teszi számukra a kistérségi támogatások év
közbeni igénylését .

30) A javaslat a 3 . melléklettel és a közoktatási törvény szabályozásával teremti meg az összhangot .

31) Evszám pontosítása.

32) A javaslat a támogatás igénylésének alapjául a hatályos rendeletet rögzíti .

Budapest, 2010 . december 15.

Dr. Kovács Zoltán
elnök
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