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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában*, 102. § (1) bekezdésében'foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/12415/948. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve sőkkentésétjavasolom":

" A HHSZ 121/A. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés egyenlegére és a központi költségvetésr ől szóló

törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat b e
módosító javaslatot. Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni.
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ONKORMANYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
támogatás a

3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é s
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(264311,5) + 3000,0 267311 . 5

D{. HELYI ONKORMANYZATOK TAMOGATASA I

3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai [40236,91 - 3000,0 37236 9

Megjegyzés: a jornmryorntatvdnyae tartalmilag-logikailag összetartozó, rfszelenrelben egymástól elválaszthatatlan dl/irányzat-módosítás tRntethdójel (a kladár növelésével vagy csökkentésével ossuJllgglsben az elördngzatho z
kapcsolódó bevétel vagy a támogatós összegét b módosítani szAkséges). A kiadásokat, bevételeket é támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat 8sszejtrggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
rfszdBtrányzntokat, normstivdkat tartalmazó mellékletek ősszeJAggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezfsekkeL
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1 . Az előzőekben részletezettekkel összefiiggésben, a törvényjavaslat 2. számú melléklete III. rész

3. pontjának a következőmódosításátjavaslom:

/2. számú melléklet

III. Á TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI És
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /

„3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT: [53386,7) 56386.7 millió forint

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt: ben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményei k
működési kiadásaihoz kapcsolódik .

Ezek a feladatok különösen :
- a Szoctv. 64 . §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott

gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-ában
nevesített alternatív napközbeni ellátás
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint .

aa) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt . A támogatás (T) a
települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint :

T = (L/5 000) x 3 950 000 forint
ab) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető , 70 001 — 110 000

fó lakosságszámú települési önkormányzat jogosult . A támogatás (T) a települési önkormányzatot
lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint :

T = (L/7 000) x 3 950 000 forint
ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000 főnél

nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult . A támogatás (T) a települési önkormányzatot
lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

T = (L/8000) x 3 950 000 forint

ad)FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

300 forint/fő

A támogatás az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társult formában történő ellátása
esetén, szolgáltatásonként a következők szerint:

• családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján,

• a fajlagos összeg kétszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat ellátásában részt vevő
települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján.



Ha az önkormányzat az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik szolgáltatás t
működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott jogcímen a támogatás 50%-a jár .

b) Gyermekjóléti közpon t

FAJLAGOS ÖSSZEG : 2 099 400 forint/központ

A támogatás a Gyvt. 40. (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosít ó
gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik.

A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 15 lakosságszámú település i
önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint illeti meg .

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG : 55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv . 62 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglal t
szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik .

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg .
Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesül ők után is .

A támogatás nem vehető igénybe a I1I.5 . pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesülők után.
Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásko r

az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített
ellátottak száma osztva 251-gyel . Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhet ő .

d)Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 145 000 forint/fő

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

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek szám a
szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra
is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátott i
számot meghaladja .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe .

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhet ő.

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 996 550 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnok i
szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja
fenn .

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg .

fj Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 109 000 forint/fő



A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F . §-a alapján
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító
intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg .

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a
heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel .
Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a igényelhet ő .

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG : 500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . -ben szabályozott
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását,
illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn . A demens személyek nappali intézményében
a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesül ő személy rendelkezzen az Nemzet i
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapít ó
szakvéleményével .

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akikre
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatás t
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a
heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével -
osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészít ő
szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110°/.-a

igényelhető .

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG : 310 000 forint/fő

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

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akikre
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál
az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv . szerint az
intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő
intézmények esetén 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 .

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészít ő
szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető .

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátás a

FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fő



A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F. §-a alapján
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára nappali ellátást
biztosító intézményt tartanak fenn .

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatás t
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásná l
a napi átlagos létszám, vagyis a (külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján összesített )
éves létszám - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő intézmények esetén a 6, illetve
7 nap alapul vételével - elosztva 251-gyel . A napi átlagos létszám nem haladhatja meg aszociális ,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásba n

(a továbbiakban : szolgáltatói nyilvántartás), működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-

át.Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhet ő .

j) Gyermekek napközbeni ellátása

ja) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [494 100] 1 100 000 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/
vagy hetes) bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha az önkormányzat
egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs ődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő
gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni .

A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a ,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a

igényelhető .
Az ellátottak számának meghatározása :

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 240 -
nel,
elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva
240-nel.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalomma l
és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, m űködési engedélyben szereplő
férőhelyszámot . Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehet ő az a gyermek, aki
10 napnál többet a hónapban nem hiányzott . Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen
nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott ."

jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyele t

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/ló

A támogatás a Gyvt. 43 . §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott család i
napköziben beíratott és ellátott - legfeljebb 14 éves - gyermekek után vehető igénybe . Ez a támogatás
igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott család i
gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt: ben meghatározott életkorú gyermekek után is .

A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási id ő összességében nem éri el a

heti 20 órát .



Általános iskolába járó gyermek után a támogatás csak a délután négy óra után szervezett ellátás
vonatkozásában igényelhető , kivéve a Köznev . tv 27. § (7) bekezdése szerinti magántanulókat, akik után

a fenntartó iskolaidőben is jogosult a támogatásra. 50%-os támogatás jár azon általános iskolás kor ú
gyermek után, akik esetében az ellátásideje összességében nem éri el a heti 20 órát .

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számána k
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a hav i
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő gyermekek száma alapján összesített éve s
gondozási napok száma osztva 251-gyel .

Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő -

társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető .

k) Hajléktalanok átmeneti intézménye i

FAJLAGOS ÖSSZEG : 468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-ben szabályozott
módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A támogatás

a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli

menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni
gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb ől kikerülő hajléktalan
személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez .

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek
éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a gondozási napoko n

ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves
összege osztva 365-tel .

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető .

I) Gyermekek átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG : 635 650 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt .-ben szabályozott

módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, ésJvagy a z

átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek ,

és a helyettes szülő i tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve
működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön jogszabályban meghatározottak szerinti önáll ó
helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.

tmeneti elhelyezést nyújtó intézmények : a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően

folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek,
családok átmeneti otthona, helyettes szül ő .

A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerül ők
otthontalanságának megszüntetéséhez .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozás i
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás a
szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel .

Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő -
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhet ő .

m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatás a

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 000 forint/fő,
de településenként legalább 600 000 forint

A támogatás azon települési önkormányzatok I11 .2-III .3 . a)-1)., valamint III .5 .pontok szerinti
feladatainak ellátásához járul hozzá, amelyek



- lakosságszáma a 2 000 főt nem haladja meg és

- az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot.

Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészít ő szabályok 1 . c) alpontja

tartalmazza .



2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 4. számú melléklete I. rész 1 .

pont/ának a következőmódosításátjavaslom:

4. számú melléklet

„1. önkormányzati fejezeti tartalék

ELŐIRÁNYZAT: [38636,9] 35636.9, millió forint

I .

	

Az önkormányzati fej ezeti tartalék előirányzatot növeli

a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által költségvetési

évben visszafizetett támogatások összege ,
c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvev őszék ellenőrzése alapján a helyi

önkormányzatok általjogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett összege,

d) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészít ő és késedelmi
kamat összege,

e) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat részére történő
feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott elő irányzatának összege,

a helyi önkormányzatok által az Áht . 83 .* (6) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év_f
i december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások összege .”

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék elő irányzatot csökkenti a települési önkormányzatok álta l

igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban
és esetekben - a nem helyi önkormányzattól történő feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelé s
kivételével - pótigényelt előirányzat összege.

III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők

a) atámogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részérő l
a költségvetési évben keletkező pótigény összege,

b)a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a hely i
önkormányzatokat pótlólagosan megillet ő támogatások költségvetési évben kifizetett összege ,

c)az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat
megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege,

d) a helyi önkormányzatok által az Áht . 83 .* (6) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző
éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző
években felfüggesztett támogatások összege .

IV. A tartalék elő irányzat szolgál a településiönkormányzatok m űködőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás forrásául .

A településiönkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairó l
szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdésére figyelemmel - kivételes esetben ,
működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter - a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata alapján - a beérkez ő támogatási
igények elbírálását követően folyamatosan, de legkés őbb 2014. december 20-áig együttesen dönt. Az
önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezésé t
követően soron kívül kerülhet sor.



A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétételre kerül .

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követ ően haladéktalanul történik.



Indokolás

A módosító javaslat hárommilliárd forinttal emeli meg a helyi önkormányzatok bölcs őde-működtetésre
rendelkezésre álló költségvetési forrásait, amely biztosítja, hogy az eredeti tervek szerinti 494,1 eze r
forintos normatíva helyett 1,1 millió forint legyen az egy gyermek utáni normatíva 2014-ben .

A javaslat szerint a támogatás emelése a mérlegelési jogkör alapján kiutalható önkormányzati tartalék

(önkormányzatok kiegészítő támogatása) előirányzat terhére történik, igy biztosítható, hogy valamenny i
önkormányzat számára rendelkezésre álljanak a bölcsőde-működtetéshez szükséges források .

A javaslat összhangban van a Települési önkormányzatok Országos Szövetsége által megfogalmazot t
javaslattal .

Budapest, 2013 . november 29 .

esterházy Atti a

országgyűlési képviselő
MSZP


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11

