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Zárószavazás előtti módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnap
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, T/4365. számú törvényjavaslat,
T/4365/751. számú egységes javaslatához — a Házszabály 107. ' (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően —

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztek elő.

1) Az egységes javaslat 1 . §-ának a következőmódosítását javasolom :

„Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központi alrendszer) 2012 .
évi

a) bevételi főösszegét [14 323 646,6] 14 324 765,3 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [14 899 807,3] 14 900 926,0 millió forintban,

c) hiányát 576 160,7 millió forintban állapítja meg ."

2) Az egységes javaslat 27. § (17) bekezdésének a következőmódosítását javasolom :

„(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 2011 . december 31-én megyei önkormányzat i
fenntartásban volt intézményeket érint ő támogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok
támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8 . Címzett és céltámogatások cím és 9 .
Vis maior támogatás cím terhére átcsoportosítást hajtson végre a Közigazgatási és Igazságügy i
Minisztérium fejezet, 8 . cím, 2. Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím és a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 10 . [Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei] cím 2.
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímjavára.”

3) Az egységes javaslat 32 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(5) Amennyiben a [Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata] szekszárdi Német Színház[a] a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat a
fenntartásába kerül át, úgy támogatási előirányzatának időarányos részével a Helyi önkormányzato k
támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 6 . A települési önkormányzatok által
fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása cím előirányzata csökken, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20 . cím, 8 . alcím, 4. Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport el őirányzata pedig megnő .”



4) Az egységes javaslat 36. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(2) A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezet t
szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a – függetlenül attól, hog y
a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen – a települési önkormányzatot illeti meg. A közterület-felügyelő
által a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási
bírság teljes összege az illetékes települési önkormányzatot illeti meg A szabálysértési pénz- és helyszíni
bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem
köteles .”

5) Az egységes javaslat 37. § (3) bekezdésének a következőmódosítását javasolom :

„(3) Az S. melléklet 5 . pontja, 7 . pont[ja,] a)alpontja és 11 . pont a)-d) alpontja [és 19. pontja], a 7.
melléklet, a 8. melléklet I. rész 1-5 . pontja, II . rész 2. és 3 . pontja és III . része, valamint a 12 . melléklet
alapján számított elő irányzatok folyósítása az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint
nettó finanszírozás keretében történik .”

6) Az egységes javaslat 37. § új (4)-(6) bekezdésével való, a következők szerinti kiegészítését és a jelenleg i
(4) bekezdés (7) bekezdésre történő átszámozását javasolom:

„(4) A Kincstár az Esztergom Város Önkormányzata számára folyósítandó, a helyi önkormányzatoka t
megillető támogatások, hozzájárulások és a 34 . $ (1) bekezdése szerinti átengedett személyi jövedelemadó
adott havi összegéb ő l a nettó finanszírozás során havonta levonja A költségvetés közvetlen bevételei é s
kiadásai fejezet,5.cím, 2. Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolato s
költségvetési befizetései alcímű elő irányzat 1/12-ed részét.
(5)Ha az Esztergom Város Önkormányzatát az I1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretébe n
megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegre nem nyújtanak fedezetet,a
különbség mértékéig a Kincstár beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetési számlájáva l
szemben.
(6) Ha az(5)bekezdés alapján benyújtott beszedési megbízás hatvan napon belül nem teljesül, a Kincstá r
adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi . Az eljárásban a Kincstár az Állam képviseletében
teljes jogkörrel jár el . ”

7) Az egységes javaslat 77. §-ának a következőmódosítását, illetve kiegészítését javasolom:

„77. § (1) A megyei önkormányzat a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számlára 2012. január 15-
éig köteles befizetni a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011 . évi CLIV.
törvény alapján a megyei önkormányzat állam tulajdonába kerülő pénzeszközeit.
(2) A központi költségvetés az (1) bekezdés szerinti letéti számlára való utalással teljesíti az
államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott, a költségvetési támogatások elszámolásából é s
felülvizsgálatából származó, a megyei önkormányzatot a 2012 . évben megillető pótlólagos hozzájárulást
és támogatást .
(3) Az (1) bekezdés szerinti számlán rendelkezésre álló össze g

a) a megyei önkormányzatok és az átadás-átvételt megelőzően megyei fenntartású intézmények 2011 .
december 31-én fennállt lejárt tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek teljesítésére, valamint

b) a megyei önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény alapján a 2011 . december 31-éig
járó költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából eredő 2012. évi befizetési ,
visszafizetési és esetleges kamatfizetési kötelezettségei teljesítésér e

használható fel .
(4) A (3) bekezdés szerinti kifizetéseket a letéti számláról közvetlenül kell teljesíteni .
(5) A letéti számla egyenlege a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet bevételét képezi .



(6) A letéti számlán rendelkezésre állt összeg felhasználásáról a 2011 . évi költségvetés végrehajtásáró l
szóló törvényben részletesen be kell számolni .
(7) Az államháztartásról szóló törvény alapján a megyei önkormányzatoknak a 2011 . december 31-éig
járó költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából ered ő befizetési, visszafizetési és
esetleges kamatfizetési kötelezettségei 2012 . január 1-jétől az államháztartásról szóló jogszabályokban
előírt beszedési megbízás útján nem érvényesíthet őek. A Kincstár a már benyújtott beszedés i
megbízásokat köteles visszavonni ."

8) Az egységes javaslat 79. ' (4) bekezdésének a következőmódosítását javasolom :

„(4) Felhatalmazást kap [az államháztartásért felelős miniszter és] a helyi önkormányzatokért felel ős
miniszter, hogy a 77 . § szerinti letéti számlán rendelkezésre álló összeg felhasználásának szabályait – az
államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével - [együttes] rendeletben állapítsa meg.”

9) Az egységes javaslat 2012 . évi költségvetési előirányzatainak – a túloldali részletezés szerinti –
módosítását javasolom:



Javaslat a 2012. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

2 A települési önkormányzato k
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése [91 831,3] - 123,7 91 707, 6

3 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [39 258,9] - 12,5 39 246,4
13 Közoktatási hozzájárulások [291 049,6] - 846,2 290 203,4

5 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Helyi Önkormányzatokat megillető tartalékok

1 Önkormányzati fejezeti tartalék [1656,0] + 121,7 1 777, 7
7 Normatív, kötött felhasználású támogatáso k

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (43 573,41 - 109,0 43 464, 4

3 A többcélú kistérségi társulások támogatása [31 429,5] + 2,0 31 431, 5

X. X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIU M

8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei
intézményfenntartó szervek, átvett intézménye k

3 Esztergom Város Önkormányzatától állami
+ 1 980,5 1 980, 5fenntartásba vett intézmények

1 Működési költségvetés +72,0 720

1 Személyi juttatások + 1 217,6 1 217, 6

2 Munkaadókat terhelő járulékok + 328,8 328,8

3 Dologi kiadások + 499,6 49,6

5 Egyéb működési célú kiadások + 6,5 5

XX . XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei [1361,4] + 105,9 1 467, 3

1 Működési költségvetés [274 569,8] + 3 147,9 277 717,7

1 Személyi juttatások [94 854,5] + 1 674,8 96 529, 3

2 Munkaadókat terhelő járulékok [25 849,2] + 452,2 26 301,4

3 Dologi kiadások [146 086,6] + 1 125,4 147 212,0

5 Egyéb működési célú kiadások [7 360,7] + 1,4 7 362, 1

XLII . XLII. KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSI

5 Költségvetési befizetések

2 Esztergom Város Önkormányzata átadott
+ 1 118,7 1 118,7intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései



1 0) Az egységes javaslat 3. melléklete 16. abb) és abd) pontjának a következőmódosítását javasolom :

/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

a) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés )

ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon /

„A hozzájárulás igénylési feltételei :

( . . . )

abb) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe a települési önkormányzat az els ő szakképzési évfolyamon az
iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai
gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési id ő ,
valamint a szakképzési törvény 18 . (3) bekezdésében megfogalmazottak és a Közokt. tv. 27 . §
(4) bekezdése szerinti [az] előrehozott szakképzés első évfolyamán .

( . . . )

abd) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe a települési önkormányzat a tanuló szerződés alapján nem a
települési önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben rész t
vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27 . §-a alapján tanulószerződést kötöttek, továbbá a
Közokt . tv . 27. § (4) bekezdése szerinti [az] előrehozott szakképzés második és harmadik évfolyamán .
Nem igényelhető további normatíva a tanulószerz ődés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló
után továbbá akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28 . §
(2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja . ”

11) Az egységes javaslat 4. melléklete előirányzatának a következőmódosítását javasolom :

„Előirányzat :

	

[91 831,3] 91 707,6 millió forint”

12) Az egységes javaslat S. melléklete 7. pontja ötödik bekezdésének a következő módosítását javasolom:

/7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása /

„A b) pont szerinti támogatás kizárólag a megyei közgy űlés hivatalában és/vagy a gazdasági ellát ó
szervezetében foglalkoztatottak után igényelhető. A támogatás az érintett foglalkoztatotta k
jogviszonyának megszüntetése miatt fizetend ő felmentési illetmény és járulékai, illetve szociális
hozzájárulási adója, továbbá a végkielégítés és járulékai,	 illetve szociális hozzájárulási adója teljes
összegére igényelhető . A támogatás igénylése és elszámolása a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter
által kiadott útmutató alapján történik .”

13) Az egységes javaslat 6. melléklete 1 .1. pontjának a következő módosítását, illetve kiegészítését
javasolom:

,,1 .1 Önkormányzati fej ezeti tartalé k

Elő irányzat: [1 656,0] 1 777,7 millió forint

I.

	

Az önkormányzati fej ezeti tartalék elő irányzatot növeli

a) a [helyi] települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt
normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szól ó
jogszabályokban meghatározott időpontokban és esetekben – a nem helyi
önkormányzat vagy társulás részére történ ő feladatátadással összefüggő előirányzat-
csökkenés kivételével – lemondott elő irányzat összege,



b) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt ,
c) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a [helyi] települési

önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájáruláso k
és támogatások összege ,

d) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a [helyi]
települési önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájáruláso k
és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege ,

e) a [helyi] települési önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett
igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamat összege .

II. Az önkormányzati fej ezeti tartalék előirányzatot csökkenti a [helyi] települési
önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatí v
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban
meghatározott időpontokban és esetekben — a nem helyi önkormányzattól vagy társulástó l
történő feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelés kivételével — pótigényel t
elő irányzat összege.

M. Az önkormányzati fej ezeti tartalék terhére a következ ő kifizetések teljesíthetők

a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megel őző évi elszámolása alapján
a [helyi] települési önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben
keletkező pótigény összege ,

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a [helyi]
települési önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillet ő hozzájárulások és
támogatások költségvetési évben kifizetett összege ,

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a [helyi] települési
önkormányzatokat és társulásaikat megillet ő igénybevételi, késedelmi és kiegészítő
kamat összege[.L

d) azon megyei jogú városok támogatása, amelyek 2011-ben megyei önkormányzat álta l
fenntartott vagy támogatott előadó-művészeti szervezetet, könyvtárat működtetnek.A
támogatás ezen intézmények működési kiacíásaihoz használható fel .

A d) pont szerinti kifizetések fedezetéül a Kormány átcsoportosítást hajthat végre a „Hely i
önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója” fej ezeten
belül ."

14) Az egységes javaslat 6. melléklete 1 .2. pontjának a következő módosítását javasolom :

„1 .2_ Megyei önkormányzati [fejezeti] tartalék”

15) Az egységes javaslat 8. melléklete I. I . pontja előirányzatának a következő módosítását javasolom :

„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHO Z

1 . Pedagógiai szakszolgálat

ELŐIRÁNYZAT :

	

[4 330,4] 4 308,5 millió forint”

16) Az egységes javaslat 8. melléklete I. 2. pontja előirányzatának a következő módosítását javasolom :

/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„2. Pedagógus:továbbképzés támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[777,2] 775,0 millió forint”



17) Az egységes javaslat 8. melléklete I. 3. a) pontja előirányzatának a következőmódosítását javasolom :

/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„3 . Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítés e

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1 169,7] 1 165,7 millió forint”

18) Az egységes javaslat 8. melléklete I. 3. b) pontja előirányzatának a következő módosítását javasolom:

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHO Z

3 . Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez /

„b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés e

ELŐIRÁNYZAT:

	

[470,2] 465,8 millió forint”

19) Az egységes javaslat 8. melléklete I. 4. a) pontja előirányzatának a következőmódosítását javasolom :

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatáso k

a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezteté s

ELŐIRÁNYZAT :

	

[29 563,0] 29 509,9 millió forint”

20) Az egységes javaslat 8. melléklete I. 4. b) pontja előirányzatának a következő módosítását javasolom:

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHO Z

4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások /

„b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatás a

ELŐIRÁNYZAT:

	

[5 667,8] 5 649,9 millió forint”

21) Az egységes javaslat 8. melléklete I. S . pontja előirányzatának a következőmódosítását javasolom :

/I . KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ/

„5 . Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatás a

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1 595,1] 1 589,6 millió forint”

22) Az egységes javaslat 8. melléklete III. része előirányzatának a következőmódosítását javasolom :

„III . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT :

	

[31 429,5] 31 431,5 millió forint”

23) Az egységes javaslat 8. melléklete III. része 1 .1.5. pontjának a következőmódosítását javasolom :

/1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi fejlesztési társulások igényelhetik
amelyek: /



„[1.1.5 . ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.] "

24)Az egységes javaslat 8. melléklete III. része 1 .2. és 1 .3. pontjának a következő módosítását javasolom :

„1 .2 . A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha az 1 .1 .1 -
1 .1 .[5.]4. pontok szerinti feltételeket 2012 . január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása 2012 .
január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2012 . január 31-ét követően vesz részt a
feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követ ő hónap első
napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási
célú támogatást igényelhet, amennyiben legkésőbb 2012. szeptember 1 jétő l a meglévő közoktatási célú
intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú
kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését .

1 .3 . Amennyiben a - legkésőbb 2012 . szeptember 1 jéig megalakult - többcélú kistérségi társulás 2012 .
január 31-éig nem teljesíti az 1 .1 .1 .-1 .1 .[5.]4. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2012 . szeptember
1 jétő l megfelel azoknak, úgy a 2 .1 . pont alapján időarányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2 .2.-2 .8 .
pontok alapján legfeljebb 4 havi id őarányos támogatást igényelhet."

25) Az egységes javaslat 12. mellékletének a következőmódosítását javasolom :

,, 12. melléklet a 2011 . évi . . . . törvényhez

A megyei önkormányzatok működésének támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

	

4 891,3 millió forint
millió forint

Megyei önkormányzatok
Működési
támogatás

Baranya Megyei Önkormányzat [234,7] 247,0

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat [374,0] 279,4

Békés Megyei Önkormányzat [211,9] 239,9

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat [347,9] 318, 1

Csongrád Megyei Önkormányzat [269,6] 254,4

Fejér Megyei Önkormányzat [365,1] 255,4

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat [173,6] 261,2

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat [209,9] 283,0
Heves Megyei Önkormányzat [215,3] 226,8
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat [184,8] 227,6
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat [211,7] 245,9
Nógrád Megyei Önkormányzat [229,2] 201,2

Pest Megyei Önkormányzat [490,3] 452, 1
Somogy Megyei Önkormányzat [251,1] 229,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat [186,4] 286,8
Tolna Megyei Önkormányzat [162,0] 208,3
Vas Megyei Önkormányzat [145,6] 214,6
Veszprém Megyei Önkormányzat [329,3] 238,6

Zala Megyei Önkormányzat [298,9] 221,8

Összesen 4 891,3"



Indokolá s

1) A 9), 11), 15)-21) pontok szerinti módosítás átvezetése az államháztartás központi alrendszeréne k
bevételi és kiadási főösszegén .

2) Szövegpontosítás, az egységes javaslat 1 . mellékletével való koherencia megteremtése érdekében.

3) Szövegpontosítás, az egységes javaslat 7 . melléklettel való koherencia megteremtése érdekében .

4) A közúti közlekedésr ől szóló törvény módosításának megfelelően a jövőben a közterület-felügyelők
közigazgatási bírság kiszabási jogkört kapnak . A módosítás a beszedett bevételek sorsát rendezi azo k
illetékes települési önkormányzathoz telepítésével.

5) Az 5 . melléklet 7 . b) pontja, valamint 19. pontja szerint jogcímeket indokolt a nettó finanszírozás
rendszeréből kivenni, és rugalmasabb finanszírozást biztosítani .

6) Esztergom állami fenntartásba vett intézményei működésének csak részben képezi fedezetét az érintett
költségvetési szervek után számított normatíva. Az indítvány a különbözetre Esztergom által történő
befizetés formájában tesz javaslatot, részletesen leírva annak eljárási rendjét .

7) Célszerű biztosítani, hogy a megyei önkormányzatoktól átvett pénzeszközök a szintén a megye i
önkormányzatoktól az állam által átvett intézményekhez kapcsolódó kötelezettségek, valamint a megye i
önkormányzatok konszolidációjából eredően 2012. január 1-jétől az arra szolgáló fedezettel ne m
rendelkező önkormányzatok fizetési kötelezettségeinek teljesítését szolgálhassák .

8) Felhatalmazó rendelkezés a részletes szabályok megalkotására .

9), 11), 15)-21) A módosítással Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ő l szóló
T/5066. számú törvényjavaslat hatásának átvezetése történik meg a normatívákon, illetve a
jövedelemkülönbség mérséklésen .
A javaslat az állami fenntartásba vett esztergomi intézmények költségvetését elhelyezi a Közigazgatási é s
Igazságügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Er őforrás Minisztérium fejezeti rendjébe, továbbá új
elő irányzatot nyit Esztergom város befizetési kötelezettségének teljesítéséhez .

10) Szövegpontosítás.

12) Szövegpontosítás, az egységes javaslattal való koherencia megteremtése érdekében .

13) A módosítás az 1 .1 . Önkormányzati fejezeti tartalékról szóló pontot a települési önkormányzatokkal
kapcsolatban fogalmazza meg. A megyei önkormányzatok finanszírozása ugyanis az 1 .2 . Megyei
önkormányzati fej ezeti tartalékából történik .
Az új d) pont szerinti javaslat lehetőséget ad a megyei intézmények konszolidációjával összefüggésben az
előadó-művészeti szervezeteket, könyvtárakat fenntartó megyei jogú városoknak az önkormányzat i
tartalékból történő támogatására .

14) Szövegpontosítás .

22) A mutatószám-felmérés eredményének korrekciója .

23)-24) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 . évi CVII . törvény
módosítását követően a jövőben nem lesz az ösztönző támogatás feltétele a területfejlesztési feladat



többcélú kistérségi társulásban való ellátása. Ennek megfelelően kerül módosításra a költségvetési
törvényjavaslat is .

25) A megyei önkormányzatok feladataihoz igazodóan tételesen módosul az egyes megyéket megillet ő
támogatások összege.

Budapest, 2011 . december

	

~,. t

Dr «yikos Lászl ó
elnök
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