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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX.30.) ООУ határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján а Magyarország 2014. évi központi költségvetéséтёl szóló T/12415. számú
törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő.

1) А törvényjavaslat 23. §-ának (1) bekezdése а következők szerint módosul:

„(1) [A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban bekövetkezett és
bekövetkező változásokkal – ideértve az egyházi személyt, а civil szervezetet ,
közalapítványt, а nonprofit gazdasági társaságot, а gazdasági társaságot és а
humánszolgáltatást alaptevékenységként végz ő , а személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érint ő feladat-, és intézmény -átadást is –összefüggő
valamennyi, а Kormány irányítása alá tartozó, а feladat-, és intézmény -átadással érintett
fejezetek közötti átcsoportosítást az Áht . rendelkezéseitől eltérően saját hatáskörbe n
végrehajthat. ]

Az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban év közben bekövetkez ő változásokkal
összefüggő,а Кormány irányítása alá tartozó fejezetek közötti elő irányzat-átcsoportosításokat

а)az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek egymás közötti, illetve е szervek és
а helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén а Kormány
ogosult,

b)а helyi önkormányzatok ésа helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így
különösen az egyházi jogi személy,а civil szervezet, az alapítvány,а közalapítvány,а
nemzetiségi önkormányzat,а gazdasági társaság ésа humánszolgáltatást alaptevékenységként
végző,а személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó–
közötti,а 2.mellékletszerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért
felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak

végrehajtani . ”

2) А törvényjavaslat а következő 66-б7. §-okkal egészül ki, а további §-ok és а merev
hivatkozások átszámozásával:

Számvevőszéki és költségvetési bizo ttság

66. • 1 Az á11ат а teleülési önkormán zatok – ideértve а fővárosi önkormán zatot és а
kerületi önkormányzatokat is – és azok társulásai (а továbbiakban együtt: átvállalással érintett

önkormányzat)а (3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított, (2) bekezdés szerinti ,
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2013 . december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járuléka i
összegét 2014 . február 28-áig átv41а1ja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósságа Gst. 3 . § (1) bekezdés a)-d) ésf)
ponti g szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő,а hitelintézetekről ésа pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: hitelező) felé
fennálló tartozásokat foglalja magában .

(3) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed ki az államháztartás központ i
alrendszeréből ésа közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert
támogatás előfinanszírozására, valamintа bevétel megelő legezésére nevesítettem szolgáló
adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére .

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat átvállalás időpontjában fennálló átvállalással
érintett adósságállománya nem éri e1 az (1) és (2) bekezdés szerint átvállalandó adóssá g
összegét, úgy az átvállalásra az annak időpontjában fennálló adósságállomány erejéig kerül sor .

(5) Az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel
állományából legfeljebbа 2013 . decémber 20-án fennálló állотányt az átvállalás érdekében
2013 . december 31-éig –а kölcsön- vagy hitebogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel–
legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidej ű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át .

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalással érintett adósság részét képező ; hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokat és váltókat az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalás t
megelőzően –а (7) bekezdés szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével –
az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban, illetve az adott váltóban foglalt pénzügyi
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel kölcsön- vagy hiteljogviszonnyá alakíthatjá k
át. Ennek hiányában az adott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír, illetve az adott váltó lejárat
előtti	 visszaváltásából,	 visszafizetéséből	 eredő 	 fizetési	 kötelezettség	 átvállalására	 és
teljesítésére kerül sor. E fizetési kötelezettség az értékpapír-, illetve váltó tulajdonosátó l
történő , az adott értékpapírban, illetve váltóban foglaltpénzügyi köteleze ttségek tekintetében
összességében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiváltható .

(7) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adósság egyes elemeinek átvállalásaа Gst. 3. § (1 )
bekezdés a)-c) pontja szerinti, 200 millió forintnál, 815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál
kisebb összegű tartozások, ésа Gst. 3 . § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti tartozáso k
visszafizetéséhez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával i s
teljesíthető.А törlesztési célú támogatásnakа hitelezők pénzforgalmi számlájára történő
közvetlen folyósításáról az államháztartásért felel ős miniszter legkés őbb 2014 . február 28-áig а
kincstár útján gondoskodik .

(8) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem érinti az (1) és (2) bekezdés szerinti, átvállalássa l
érintett adósságelemek alapján fennálló, fizetési ^ e11egű jogokon és kötelezettségeken kívüli
egyéb jogokat és kötelezettségeket .

67. § (1) Az átvállalással érintett önkormányzata 66 . § (1) és (2) bekezdése szerinti
adósságelemek 2013 . december 31-én fennálló, és а 2014. február 28-ai várható tőkeösszegérő l
2014. január 15-éigа kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adato t
szolgáltat . Az adatszolgáltatás mellékleteként az átvállalással érintett önkormányzat csatolj a

a) а hitelező által az átvállalás alapját képező összegrő l – jogviszonyonkénti bontásban, ezen
belül megjelölveа fennálló, valamintа lejárt tőketartozás összegét, valamintе tételek adott
hitelezőre vonatkozó teljes összegét – kiállított igazolásokat ,

b) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az (5) és (6) bekezdés szerinti körülmények fennállás a
esetén eleget tesz az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének ,

c) а nyilatkozatát arról, hogy 2013 . december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e, és

d) az általa kezdeményezett átvállalás hitelez ő általi elfogadásáról szóló dokumentumot .
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(2)А kincstár ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiánytalan benyújtását .А
kincstár az (1) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatokat 2014 . január 20-áig
településenkénti	 és	 hitelezőnkénti	 bontásban továbbítja 	 az	 államháztartásért 	 felelős
miniszternek, és azАКК Zrt.-nek. Az államháztartásért felelős miniszter –а (3) bekezdés
szerinti esetek kivételével – gondoskodikа 66 . § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságeleme k
2014. február 28-áiR történő átvállalásáról .

(3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2013 . december 31 -
én	 а 	 helyi	 önkormányzatok	 adósságrendezési 	 eljárásáról	 szóló	 törvény	 alapján
adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy amellyel szemben 2013 . december 31-e ésа
(4) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének id őpontja közö tt adósságrendezési eljárás
indul, az átvállalásra az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé
való, 66. § (1) és (2) bekezdés szerinti adósságból eredő fizetési köteleze ttséget alapulvételéve l
kerül sor. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter meghatározza az (1) bekezdé s
szerinti adatszolgáltatás határidejét, és az adósságrendezési eljárás lezárultát követ ő 60пароп
belül gondoskodik az átvállalásról .

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt.útjánа 66. § (1) és (2) bekezdése
szerinti adósság vagy fizetési kötél еzettsё átvállalásáról	 а 66 . § (7) bekezdés szerint i
költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével – legkés őbb 2014. február 28-áig
megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok hitelező ivel .

(5) На az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 31-én rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel,	 ami	 kifejezetten egy adott adósságelemhe z
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ez az adósságele m
átvállalásra kerül, akkor az átvállalással 	 érintett önkormányzatе betét vagy egyéb
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelemb ő l átvállalt összeg
erejéig - az átvállalás napjánа kincstár által megjelölt számlára átutalja. Ha az átutalást az
átvállalással érintett önkormányzat nem teljesíti "határidőre, akkor aztа 2013 . december 31-6n
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel ő mértékű kamattal növelten kell
megfizetnie.

(6) Ha az átvállalással érintett önkormányzat valamely átvállalással érinte tt ügylete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatta 66 . § (3) bekezdés
szerinti bevétel megel ő legezésére szolgáló ügyletté válik, úgyа befolyt bevétel összegét ,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig,а bevétel beérkezését követ ő
3 munkanapon belül átutaljaа kincstár által megjelölt fizetési számlára . Ha az átutalást a z
átvállalással érinte tt önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor aztа 2013. december 31-én
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kel l
megfizetnie .

(7) А kincstára 2014 . december 31-éig felülvizsgálhatja,hogyaz (1) bekezdés szerint i
adatszolgáltatásban szereplő ügyletekа 66.	 (1) és (2) bekezdése alapján helyesen kerültek- e
az átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra . Haа kincstár megállapítja, hogy oda
nem tartozó adósságelem került	 az	 (1) bekezdés	 szerinti	 adatszolgáltatásba, 	 –	 az
államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatásával – az átvállalással	 érintett
önkormányzatot határozatbanа téves besorolás	 miatt az átvállaláshoz kapcsolódóan
jogosulatlanul igénybevett adósság és járulék összegénekа 2013 . december 31-én érvénye s
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben történő visszafizetésére kötelezi.А
visszafizetési kötelezettségetа kincstár határozatának kézhezvételét követ ő 90пароп belül kell
teljesíteni.

(8) А kincstár (7) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek nincs helye,а határozat
felülvizsgálata bíróságtól kérhető.А perre az átvállalással érintett önkormányzat székhelye
szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes .А bíróságа határozat
felülvizsgálata soránа polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó
szabályait alkalmazva, soron kívül jár el.А keresetleveletа kincstárnálа felülvizsgálni kért
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határozatközlésétő l számított tizenöt napon belül kellьепуа tani vagy ajánlott küldeményként
postára adni .А bíróságа kincstár határozatát megváltoztathatja.

(9) Az áKK Zrt.а (4) bekezdёse szerinti átvállalással érintett adósságot alátámasztó
dokumentumokat 2014 . december 31-éiz pénzügyi szempontból tételesen átvizsgálja . Ha az
АКК Zrt.а vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy az átvállalt fizetési kötelezettségek ne m
állnak összhangban az adott adósságot keletkeztető ügylet feltételeivel, az eltérésb ől eredő
különbözetet az ado tt ügylet devizanemének megfelel ő , az átvállalás napján érvényes
nemzetközi/bankközi pénzpiaci kamat alkalmazásával kerül elszámolásra az á .11am és а hitelező
között.

(10) Az átvállalással érintett önkormányzat 2014 . március 17-éig elszámolа kincstár feléа
2013 . december 31-ei adósságállományából а 2014. február 28-án ténylegesen fennállt – а 66.§
(7) bekezdése szerinti támogatás útján törlesztett –adósság összege, valamintа 66. § (7)
bekezdés szerinti támogatás közötti különbsé__ е1 . Ha а felhasznált 66 . 7 bekezdés szerinti
támogatás összege meghaladjaа törlesztés ténylegesősszegét,а támogatással érintett
önkormányzat 2014 . március 31-éig fizeti vissza az állam számáraа különbözetét.А törlesztés
összegétő l elmaradó támogatás esetén az államháztartásért felelős miniszter ezen időpontigа
kincstáron keresztül gondoskodikа különbözetnekа hitelező részére történő folyósításáról .

(11) Amennyibenа Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l szóló 2012 . évi CCIV .
törvény 74. § (7) bekezdése alapjánа kincstár megállapította, hogyа Gst. 3 . § (1) bekezdés d )
és f) ponca szerinti ügyletek téves besorolása miatt^ оgtalanul került igénybevételre állami
adósságátvállalás, az önkormányzatnak csak а kamat tekintetében kell eleget tennie fizetés i
kötelezettségeinek . "

3) А törvényjavaslat 74. §-a következők szerint módosul :

„[74]76 . § {) Ez а törvény – а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – [2014. január 1 -
jén]	 а kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti .

(2) Az 1-65 . §,а 68-75. § ésaz 1-10. melléklet2014. január 1 jén lép hatályba . ”

4) А törvéпу]а aslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak – а túloldali részletezés szerinti –
növelését, illetve csökkenésétjavasolom :
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Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel )
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IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1

А helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatának támogatás a

1 А helyi önkormányzatok működésének általáno s
támogatása, hozzájárulás а pénzbeli szociális feladatokhoz

[124 137,7] + 46 683,9 170 821, 6és beszámítás
2 А települési önkormányzatok egyes köznevelés i

feladatainak támogatása [149 340,7]
+ 6 564,1 155 904, 8

3 А települési önkormányzatok egyes szociális,
[264 311,5]

- 45 721,1 218 590 . 4
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina k
támogatása

4 А települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

[29 198,1]
+ 58,9 29 257 . 0

2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
előirányzatok

[100 930,0] -6 585,8 94 344, 2
3 А helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai [40 236,9]

-1 000,0 39 236, 9

Megjegyzés : а formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módadtás tüл1ей1еtőfel (а kiadás növelésével vagy csökkentésével összefйggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is módosítani sziikséges) . А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosttásáга irányuló javaslat összefiiggésbeп állhat а törvényjavaslat más mellékleteivel. А
részefőiráпyzatokay пormativákat tartalmazó mellékletek össгefűggésbeп á Ihatnak á kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmе=Ietekkel, továbbá а пormаszйvegbeп szereplőгепdelkezёsekkeb
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S) А törvényjavaslat 2. melléklet I. I . pontja az alábbiak szerint módosul :

„1. А teleülési önkormányzatok működésének támogatás a
[ELŐIRÁNYZAT: 119 121,6 millió forint] ”

6) А törvényjavaslat 2. melléklet I. I. bb)-bd) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„bb) Közvilágítás fenntartásának támogatás a

А támogatás а települési önkormányzatokat а településen történő közvilágítá s
biztosításához kapcsolódóan illeti meg . А támogatás а településen kiépített kisfeszültségű
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi а 2012. évi országosan
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő

- а 8414021 Közvilágítás szakmai tevékenység (közfeladat) esetén ,
- а 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev .

esetén,
- а 8414025 Közvilágítás államháztartáson kívüli támogatás eseté n
- а 8414026 Közvilágítás államháztartáson belüli támogatás eseté n

szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó
működési kiadások•figyelembevételével .

[A településkategóriánkénti átlagos, а településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy
kilométerére jutó kiadási szintek számítása során а legalacsonyabb és legmagasabb eg y
kilométerre jutó értékkеl rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tized e
figyelmen kívül hagyásra kerül.]

TeIерüléskategóriáпként а támogatás fajlagos összege az alábbi :

Főváros,

	

[fővárosi
kerületek]

	

megyei
[168 200]405 000 Ft/km

ionú város
[Mégyei jogú város] [423 700 Ft/km]
[Város]

	

10 000

	

fő
feletti település

[374 400]372 000 Ft/km

[Város

	

10 001

	

fő
alatt] 10 001 fő alatti

[212 250]283 200 Ft/km

település
[Községek] [283110 Ft/km]

А településen kiépített kisfeszültség ű hálózat hossza tekintetében а Központi Statisztikai
Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelel ően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés а települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés
szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
tekintetében а kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik а budapesti kerületeknél
rögzített adatok összegével.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás a



A támogatás а települési önkormányzatokat а köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, а 2012. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szerepl ő

- а 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- а 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás terhére végzé tt nem

haszonszerzési célú tevékenység esetén ,
- а 9603023 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység esetén ,

- а 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson kívüli támogatás eseté n
- а 9603026 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson belüli támogatás esetén,
- а 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- а 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson kívüli támogatás esetén, és
- а 9603016 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson belüli támogatás esetén

szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési
kiadásai figyelembevételével . Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 00 0
forint . Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önko апуzatokat, melyeknek	 а
fenti szakfeladatokon mutatkozó nettó kiadása nem haladja megа 100 000 forintot, vagy az
OSAP adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval nem rendelkeznek, de а fenti
szakfeladatokon nettó kiadásuk mutatkozott, 	 illetve az OSAP adatszolgáltatás alapján
naturális mutatóval rendelkeznek, deа fenti szakfeladatokon nettó kiadásuk nem mutatkozott .

[А településkategóriánkénti átlagos, а településen lévő köztemető egy négyzetméterére
jutó kiadási szintek számítása során а legalacsonyabb és legmagasabb egy
négyzetméterre jutó értékkel rendelkez ő települési önkormányzatok egy-egy tizede
figyelmen kívül hagyásra kerül . ]

Budapest Főváros Önkormányzata esetében а támogatás összege 18,3 millió forint.

Településkategóriánként а támogatás fajlagos összege az alábbi :

Megyei jogú város 70 Ftlm Z
[Város

	

] 10 000

	

fő
feletti település

104 РUШ 2

[Város

	

10 001

	

fő
alatt] 10 001 fő alatti
település

69 Ft/mz

[Községek] [33 Ft/mZ]

А településen lévő köztemető nagyságát а Központi Statisztikai Hivata12012 . december 31-
ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 161 6
„Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lév ő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 . sorok”
adatai alapján kell figyelembe venni .

bd) Közutak fenntartásának támogatás a

А támogatás а települési önkormányzatokat а közutak fenntartásával kapcsolato s
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, а 2012. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szerepl ő

- а [5221101]5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakmai
tevékenység (közfeladat) esetén,
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-- а [5221102]5220012 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás
terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén ,
- а [5221105]5220015 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozás a
államháztartáson kívüli támogatás esetén ,
- а [5221106]522001 .6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozás a
államháztartáson belüli támogatás esetén,
- а [5221301]5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenysé g
(közfeladat) esetén,
- а [5221302]5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére
végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén, é s

а [5221303]5220033 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység
esetén
szakfeladatok alapján településkategóriánként számíto tt nettó működési kiadások
figyelembevételével.

[A településkategóriánkénti átlagos, а településen lévő belterületi út egy kilométerér e
jutó kiadási szintek számítása során а legalacsonyabb é6 legmagasabb egy kilométerre
jutó értékkel rendelkez ő települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívü l
hagyásra kerül .]

Településkategóriánként а támogatás fajlagos összege az alábbi :

Fóváros,

	

főváros i
kerületek, megyei jogú

[394]470 000 Ft/km

város
[Megyei jogú város] [470 000 Ft/km]
[Város

	

] 10

	

000

	

fő
feletti település

[273]295 000 Ft/km

[Város

	

10

	

001

	

fő
alatt] 10 001

	

fő

	

alatti
[120]227 000 Ft/km

település
[Községek] [150 000 Ft/km]

А telepütésen lévő belterületi út hosszát а Központi Statisztikai Hivata12012 . december 31-
ei állapotnak megfelel ően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi
közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni ."

7) А törvényjavaslat 2 . melléklet I. I . d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d) Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása

Budapest Főváros Önkormányzatát 2 000 millió forint támogatás illeti meg az [Möty. 23 . §
(4) ában] Möty. 23. § (4) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásához . ”

8) А törvényjavaslat 2 . melléklet I. 2. pontjának előirányzata az alábbiak szerint módosul:

„2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
ELŐIRÁNYZAT : [124,8] 134,8 millió forint”



9) А törvényjavaslat 2. melléklet II. I . pont szerinti előirányzata az alábbiak szerint módosul :

„1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segít ők
bértámogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[132 029,1] 138 583,5 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS

	

[3 990 000] 4 012 00 0
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE :

	

forint/számított . létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNE K
ÉS KOZTERHEINEK ELISMER T
PÓTLÓLAGOS ÖSS7RGE
А 2014/2015 . NEVELÉSI ÉVRE :

[34 000] 34 400 forint/számított
létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVEL Ő MUNKÁJÁT

	

[1632 000] 1 800 000
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS

	

forint/létszám/év”
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

10)А törvényjavaslat 2 . melléklet II. I . a.) pontjában az alábbi szövegrész а következők szerint
módosul:

„Nem igényelhető támogatás
- а 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik а [hatodik] hetedik életévüke t
2013 . augusztus 31-éig betöltötték,

- а 2014/2015. nevelési évré azon gye~nekek után, akik а [hatodik] hetedik életévüket
2014. augusztus 31-éig betöltik ,

kivéve, ha а Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján а gyermekek óvodai nevelés e
meghosszabbítható .
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát а Köznev . tv. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni . [Az adatszolgáltatást а nem teljes idejű
óvodai nevelésre szervezett csoportokba, valamint а teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokba beíratott gyermekek szerint, külön -külön kell teljesíteni] . ”

11) A törvényjavaslat 2. melléklet II. I . b.) pontjában az alábbi szövegrész а következők szerint
módosul:

„Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében а havonta,	 а Köznev. törvény 2 .
melléklete, valamintа nevelési-oktatási intézmények működéséről ésа köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 . (VIII . 31 .) EMMI rendelet 179 . § (1) bekezdés
b) pontja szerint elismerhető —а К .alapján	 [figyelembe vehető ,] ténylegesen
foglalkoztatott segít ők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.
А [gyermek- és ifjúságvédelmi felügyel ő vagy gyógypedagógiai asszisztens, а
szabadidő -szervező és a] pszichopedagógus а segítők létszámában nem vehető
figyelembe . ”

12)A törvényjavaslat 2 . melléklet II. 2. pontjának előirányzata, valamint az alábbi szövegrész
а következők szerint módosul:
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„2. Óvodaműködtetési támogatá s

ELŐIRÁNYZAT : [16 711,6] 16 721,3 millió forint
FAJLAGOS ÖSSGI3G : [54 000] 56 000 forint/fő /év

А támogatása települési önkormányzatot а nem а közvetlen szakmai feladatellátásban
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök é s
felszerelések beszerzéséhez, valamint а feladatellátásra szolgáló épület és annak
infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg
az általa fenntartott óvodában nevelt — az I . a) alpontban figyelembe vett — gyermeklétszám
után. [A támogatás szolgál а nevelési-oktatási intézmények m űködéséről és а
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) ЕММI rendelet
173. §-a szerinti óvodai fejleszt ő program nem bérjellegű költségeinek forrásául is .]”

13) А törvényjavaslat 2. melléklet II. 3 . pontja az alábbiakkal egészül ki :

„3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatás a

ELOIRÁNYZAT :

	

600,0 millió forint
FAJLAGOSÖSSG13G :

	

181 000forint”

14) А törvényjavaslat 2. melléklet III. I . pontjának előirányzata az alábbiak szerint módosul :

„1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT :

	

[99 873 ,5] 93 240,5 millió forint”

15) A törvényjavaslat 2 . melléklet III. 2 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„2. Hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokho z

[ELŐIRÁNYZAT :

	

39 088,1 millió forint]

[Az elő irányzat] Е jogcíménа központi költségvetésaz I . pont szerinti ellátások
önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, а
gyermekétkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy
elengedéséhez ; а közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakásho z
jutásának települési önkormányzatok általi, 	 szociális alapon történő támogatásához járu l
hozzá .

Azе jogcímen járó 39 088,1 millió forintos hozzájárulás
- 80%-a а 2013 . február, június és szeptember hónapokban az I . a) és b) alpontokban

szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában ,
- 20%-а а lakosságszám arányában

illeti meg а települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg ne m
lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg а 25 000 forintot . ”

16) A törvényjavaslat 2 . melléklet III. 3 . pontjának előirányzata az alábbiak szerint módosul :

„3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[53 386,7] 51 834,1 millió forint”
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17)A törvényjavaslat 2. melléklet III. 3. a) pont ad) alpontjában az alábbi szövegrész а
következők szerint módosul:

„ád) FAJLAGOS ÖSSGЕG :

	

300 forint/fő

А támogatás az aa)-aс ) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető а
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás — а Kiegészítő szabályoknak megfelelő — társul t
formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként а következők szerint :

• családsegítésnél а feladat ellátásában részt vev ő települések lakosságszám a
alapján ,

• а fajlagos összeg [kétszerese] négyszerese igényelhető а gyermekjóléti ellátá s
feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 évés korcsoportba tartozó
lakosainak száma alapján . ”

18)А törvényjavaslat 2 . melléklet III. 3 . e) pontja az alábbiak szerint módosul :

„e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSGЬG: [1 996 550] 2 500 000 fórirat/szolgálat ”

19)А törvényjavaslat 2. melléklet III. 3. j) pont jb) alpontjának alábbi szövegrészlete а
következők szerint módosul :

„[A támogatás 50%-át veheti igénybe а fenntartó, ha а napi nyitvatartási idő
összességében nem éri e1 а heti 20 órát. ]

Általános iskolába járó gyermek utána támogatás csak [a délután négy óra után] az iskola
nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás vonatkozásában igényelhető , kivéve а Köznev. tv
27 . § (7) bekezdése szerinti magántanulókat, akik utána fenntartó iskolaid őben is jogosult а
támogatásra . [50%-os támogatás jár azon általános iskolás korú gyermek után, aki k
esetében az ellátás ideje összességében nem éri e1 а heti 20 órát. ]

А támogatás 50%-át veheti igénybeа fenntartó :

- haа napi nyitvatartási idő összességében nem éri e1а heti 20 órát, vagy
- azon általásós	 iskolás korú gyermekek után, akik esetében az ellátás	 idej e

összességében nem éri e1а heti 20 órát . ”

20)А törvényjavaslat 2 . melléklet III. 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Gyermekétkeztetés támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[51 087,0] 52 639,6 millió forint

А települési önkoi máлyzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk а
bölcsődében, а fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyeze tt gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz .

[a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
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FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

102 000 forint/fő /év

Támogatás igényelhető а települési önkormányzat álta l

аа) fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében, illetve fogyatékos személyek
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára а fenntartó а
Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-
kedvezmёnyt vagy ingyenes étkeztetést biztosít,

ab) étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá а kollégiumi
ellátásban részt vevő, Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – а Kiegészítő szabályok 4. pontja
szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes
étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50% -os normatív étkezés i
térítési díj-kedvezmény biztosított.

А Gyvt . alapján szervezett, а települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy
hetes) bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az ellátottak számának
meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével
meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gye1, elszámolásnál а havi
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma
alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gye1 .
А települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali
intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának
meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál а nappali
ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak
száma – а heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények esetén а 6,
illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251 -gyel. Nem vehetők figyelembe а kizárólag
étkezésben részesülők.
А települési önkormányzat által étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű

közoktatásban, továbbá а kollégiumi ellátásban részesül ő gyermekek, tanulók után csak
egy jogcímen jár а támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellótási
helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe .

b) Gyermekétkeztetés kiegészítőtámogatása

А támogatás azon települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina k
ellátásához járul hozzá, amelyek egy lakosra jutó adóer ő -képessége nem éri e1 а 20 000
forintot .

А gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának megállapításához szüksége s
adatszolgáltatás rendjét а Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja, tartalmát az
államháztartásért felel ős miniszter által – а szociális ügyekért felelős miniszterrel és а
helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – kiadott útmutató
rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni .
А gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáró l
és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – а szociális ügyekért
felelős miniszter, az államháztartásért felel ős miniszter és а helyi önkormányzatokért
felelős miniszter 2014 . január 4-éig döntenek. А Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja
szerinti júniusi adatszolgáltatás alapján а miniszterek döntésüket módosíthatják.
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Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat а Kiegészítő szabályok I .
c) alpontja tartalmazza.]

a)А finanszírozásszempontiából elismertdolgozókbértámogatása

DOLGOZÓK ÁTLAGBEREhTEK É S
KÖZ1'ERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE : 1 632 000 forint/ számított létszám/év

А központi költségvetésа Kjt.,а Köznev. tv.,а К .végrehajtásátа köznevelés i
intézményekben ésа szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet ;
továbbá egyéb,а kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alap ú
támogatást biztosítа gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, a z
önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékke l
számított szociális hozzájárulási adóhoz .

А számított	 dolgozói	 létszám alapján mállapított bértámogatás 	 megilleti	 azon
önkormányzatokat is, melyekа feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor е
támogatása szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

А támogatásszámításaа következ ő :

аа)Az ellátottak számának meghatározás a

А Gyvt.alapján szervezett,а települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vag y
hetes) bölcsődébеn elhelyezett gyermekek esetében az ellátottak számának meghatározása :
tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározo tt gondozási
napok száma osztva 251-gye1, elszámolásnál а havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen
ellátásban részesül ő ermekek száma ala .'án összesített éves •ondozási napok száma osztva
251 - е1 .
А települési önkormányzat által fenntartott f gуаtékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának meghátározása : tervezéskor az
ellátottak éves becsült száma, elszámolásnálа nappali ellátásban részesül ők 1átвgаtási és
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma —а heti 6, illetve heti 7 napos
nyitva tartással működő intézményekа 6, illetve 7 nap alapul vételével —osztva 251-gye1 .
Nem vehetők figyelembeа kizárólag étkezésben részesül ők .
А települési önkormányzat az általa étkeztete tt, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban ,

továbbáа kоllégiumi ellátásban részesül ő gyermekek, tanulók esetén az elláto ttak számának
meghatározásaа Kiegészítő szabályok 4 .рontjа szerint történik. Ugyanazon gyermek, tanuló
csak egy feladateltátási helyen megvalósíto tt étkeztetésnél vehető figyelembe .

ab)А számított dolgozói létszám meghatározás a

Dsz = L/P*F+L_k/Pk *F
ahol :
Dsz =ado tt évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve ,
L =adott évre elismert — kollégiumi étkeztete ttek kivételével —аа)alpont szerinti összes

ellátotti létszám ,
az adott évre elismert kollégiumi létszá m

Р = az ellátottak számától függő osztószám, melynek értéke
100 ellátottig:	 25
101-300 ellátott között :

	

45
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30 1 -1500 ellátott között :	 60
1 500 ellátott felett :	 65

= kollégiumi osztószám, melynek értéke 2 5
F =а gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező , melynek értéke

1 feladatellátási hely esetén:	 1,0
2-3 feladatellátási hely esetén :	 1, 1
4-6 feladatellátási hely esetén :	 1,2
6 feladatellátásihely felett :	 1, 3

ас)А dolgozók bértámogatásának összegeаz alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Tel — T1г~ * AR гl

ahol :
Tsz = а finanszírozás szemp.ntjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBd = а finanszírozás szemoпtj аьбl elismert dolgozók átlagbérének elismert összege .

b) Gyermekétkeztetés üzeme tetési támogatás a
А központi költségvetés t ozаtást biztosít а települési önkormányzatoknak az általu k

biztosíto tt gyermekétkeztetés feladattal összefüg^ésben felmerülő nyersanyag- és dologi
kiadásokhoz а személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével .
А támogatás összege (a tov .bbiakban : T) – а Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati

adatszolgáltatás alapján – legf ebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet :
T Кgу –Szt

és várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárol t
ahol :
Kgy = а gyermekétkezte

szolgáltatás esetében а vás : olt szolgáltatás útján ellátottakra számított ас

	

ont szerinti
támogatással csökkentett éves versanyag- és dologi kiadás összege) ,

Szt = személyi térítési díjak о 61 származó bevétel elvárt éves összege .

А

	

gyermekétkeztetés

	

ü meltetési

	

támogatásának

	

megállapításához

	

szükséges
adatszolgáltatás rend] ét а Кiе • észítő szabályok 2 . a) alpontja, tartalmát az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott átmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kel l
venni .

ltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáró lА gyermekétkeztetés üzem
és annak össze _érői – az ё ormán zaci adatszol gáltatás alа .'án

	

а teleülések tí .usát és
jövedelemtermel ő képességét I s figyelembe véve – а szociális ügyekért felel ős miniszter, az
államháztartásért felelős mi szter, valamint а helyi önkormányzatokért felel ős miniszter
2014. január 4-éig döntene . А Kiegészítő szabályok 2. b)

	

alpont}a szerinti június i
adatszolgáltatás alapján а m' szterek döntésüket módosíthatják.

А támo _atás izén lése során . Kiegészítő szabál ok 2 . а

	

5 . és 7 . .ont'aiban fo_laltakat kell
alkalmazni . "

'1)A törvényjavaslat 2. melléket IV.1 . pont h) alpontja az alábbiak szerint módosul .

„h) Megyei könyvtár kistele r

ELŐIRÁNYZAT :

	

[1

ülési könyvtári célú kiegészít ő támogatása

65,0] 1 823,9 millió forint”
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22)А törvényjavaslat 2 . melléklet V. BESZÁMÍTÁS pontjának első bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„V. BESZÁMÍTÁS
А települési önkormányzatot az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő

támogatáscsökkentés а következő sorrend szerint az e melléklet III.2 .[,] és I.1 .c)
jogcímeken megillető támogatások50%-а, az I.1 .ba), I .1 .bb), I .1 .bc), I.1 .bd) és Ll .a)
jogcímeken megillető támogatás	 teljes összegéig terheli . А támogatáscsökkentés а nettó
finanszírozás során kerül érvényesítésre . Az elvárt bevétel legfeljebb а 2012 . évi iparűzési
adóalap 0,5%-át jelenti, az alábbi differenciálás szerint : ”

23)А törvényjavaslat 2 . melléklet Kiegészítő szabályok I . ba) és bba) alpontjai szerinti
táblázatok az alábbiak szerint módosulnak:

,,ba) А számított alaplétszám számításakor а település típusára, а lakosságszám-
kategóriákra ёs az elismert köztisztviselő i létszámra vonatkozó adatokat az alábbi tábláza t
szerint kell figyelembe venni :

No .
Lakosságszám

felső
alsó és

határa
Elismert köztisztvisel ő i létszám
minimum maximum

а В С d
A. Községek

A.1 . 2 000-3 000 6 8
A.2 . 3 001-5 000 8 1 4
A.3 . 5 001-11 000 14 23

B . Városok
B .1 . 1 120 [1125]-5 000 10 19
B .2 . 5 001 ~10 000 19 26[25]
B .3 . 10 001 -20 000 26[25] 40
B .4 . 20 001-41 500 [40 750] 40 66

C. Megyei jogú városok
С .1 . 34 200 [34 500]-60 000 76 135
C .2 . 60 001-100 000 135 200
C .3 . 100 001-205 000 [205 200] 200 282
D. Fővárosi kerületek

D.1 . 21 840 [21901]-60 000 64 112
D.2. 60 001-100 000 112 13 1
D.3. 100 001-134 400 [134 600] 131 157
bb) А I . I . a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tёnyezők а következők:
bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján :

Megnevezés
Fenntartó

önkormányzatok
együttes lakosságszáma

Fenntartó önkormányzatok
száma

Korrekciós
tényező

bba.l) 3 000 fő alatt

2-5 önkormányzat 0,13

0,156-7 önkormányzat

0,178-9 önkormányzat

10 vagy több önkormányzat 0,19

1 5



3-5 önkormányzat 0,12
bba.[1]2) 3000-5 000 fő 6-7 önkormányzat 0,14

között[alаtt]
8-9 önkormányzat 0,16

10 vagy több önkormányzat 0,1 8
3-5 önkormányzat 0,06

bba. [2]) 5 000 fő felett 6-7 önkormányzat 0,08
8-9 önkormányzat 0,10

10 vagy több önkormányzat 0,12

24) A törvényjavaslat 2 . melléklet Kiegészítő szabályok 2 . a)-c) alpontjai szerinti táblázatok az

alábbiak szerint módosulnak:

( a) Támogatásók meghatározása )

Sorszám Támogatás
jogcíme Adatszolgáltatás

időpontja

Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás
célja

5 . III. 5 . az Ауг . szerint а bértámogatás а dolgozók
bértámogatása ésmegállapításához az éves

а
gyermekétkezteté

becsült ellátotti adatok és [ a
Kiegészítő támogatás

megállapításához szükséges
adatok] feladatellótási helyek

si üzemeltetés i
támogatás

száma; az üzemeltetési megalapozása
támogatás megállapításához а [III . 5.

támogatási
jogcím

meghatározása]

2014. évi feladatellátás becsült
adatai

6 . IV. I . h) az Ауг . szerint 2013 . november 1jei
tényadatok

а megyei
könyvtárral 2013 .
november 1 fiéig
megállapodást

kötő
önkormányzatok

számának
felmérése а
megyei jogú

városok
adatszolgáltatás a

alapján
7. I. 2 . [2014 . június 1. ]

az Ávr. szerint

_
а nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz becsült évi
mennyisége (m3) alapján

alakossági díjak
csökkentését

célzó támogatá s
megalapozás a

( b) Támogatások évközi módosítása)
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Sorszám Adat-
szolgáltatá s
időpontja

Támogatás
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
kezdő hónap]а

1 . 2014 .
június I .

1 .2 .

	

Н . 1 ., П .
2 .

II . 3 . ,
III. 3 ., III.4 . ,

III.5 .

а nem közművel összegyűjtött I .2 . esetében
2014. november ;háztartási szennyvíz becsült évi
II .1 ., II .2 ., II.3 . ,mennyisége (m3) módosítható;
III .3 ., III.4 . a) ésaz óvodások száma, а vezető i

órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve а segítők létszáma,
valamint a szociális [és
gyermekétkeztetési] jogcímek
esetében а becsült éves ellátotti
adatok módosíthatók;
а III .4 . és III .5 . jogcímnél а

III .5 . a) esetében
2014. július ;
III.4. b) és III.5 .
b) esetében 2014 .
augusztus

becsült éves ellátotti adatok ,
személyi térítési díjból származó
bevétel és [intézmény-
]üzemeltetési kiadás
módosíthatók

(c) А helyi önkormányzatok egymás közötti, illetve е körön kívüli szervezetnek történő
feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele)

Sorszám Adat- Támogatás Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
szolgáltatás
időpontja

jogcíme
kezdő hónapj a

1 . 2014. június II. 1 ., II . 2 ., 2014. szeptember 1 jével történő 2014. szeptembe r
1 . II . 3 ., 111.5 . fenntartóváltozás jelzése, az a )

pont szerinti felmérés során
megadott adatok megbontásáva l

III . . 3 ., III . 4 .
[III.5 .]

2014: július 1 jével történő
fenntartó-változás jelzése, az a)

2014. július ;
IIL4. esetében

pont szerinti felmérés során 2014. augusztus
megadott elláto tti adatok
megjelöléséve l

2 . 2014 . III . 3 ., III . 4 . a) 2014. december 1 jével történő 2014. decembér
október 15 . 111.5 . a) fenntartóváltozás jelzése, az a)

pont szerinti felmérés során
megadott adatok megbontásával

25)А törvényjavaslat 2 . melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja szerinti szövegrész az

alábbiak szerint módosul:

( . . .) „Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint а hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó
szociális intézményeinek helyi önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén а III. 4. b)
alpont szerinti támogatást az elláto ttak arányában kell megosztani . Ha а helyi önkormányzat
ilyen intézményt helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át, úgy а III . 4. b) alpont

1 7



szerinti támogatásról vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos
részérő l le kell mondania .

Óvoda intézmény helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történ ő átadása eseténа
helyi önkormányzatnakа II. 2 . szerint óvodaműködtetési támogatásról vagy annakaz
átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részérő l szintén le kell mondania.

А gyermekétkeztétés[nél]i	 feladat helyi önkormányzatok közötti átadás-átvétele eseté n
[amennyiben а települési önkormányzata III .S. b) alpónt szerinti feltételnek megfelel ő
települési önkormányzatnak ad át gyermekétkeztetési feladatot, úgy] а III: 5. b) alpont
szerinti támogatást az ellátottak arányában kell megosztanij,]_ Haа helyi önkormányzatа
feladatot helyi önkormányzati körön kívüli szervézetnek adja át, [egyéb önkormányzati
átadás-átvétel esetén – ideértve а helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történ ő
átadást is –] а III. 5 . b) alpont szerinti támogatásról vagy annak az átadással érintett
ellátottakkal arányos, illetveidőarányos részérő l le kell mondania."

26) А törvényjavaslat 2 . melléklet Kiegészítő szabályok З . a) alpontja az alábbiak szerin t
módosul :

„a) Nevelési-szervezési paraméterek:

Foglalkozás-szervezés Gyermekek
heti

foglalkoztatás i
időkerete

Csoport
átlaglétszám

Óvodapedagógu
s

[heti kötelező
óraszám ,

illetve] kötött
munkaidő

Intézménytípus-
e

	

tthatógYu

1 2 3 4 5
gyermekek nevelése а napi
8 órát nem éri el

30,5 20 32 0,85

gyermekek nevelése а napi
8 órát eléri vag y
meghaladj a

61,0 20 32 0,85

Vegyesen szervezett csoportok esetében а gyermekeket aszerint kell а megfelelő
csoportban figyelembe venni, hogy а gyermek havonta átlagosan hány órát tartózkodik az
óvodában . ”

27)A törvényjavaslat 3 . melléklet 3 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„3. Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg а magántulajdonos árufuvarozók
versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés
ellentételezése

Előirányzat:

	

[10 000 ,015 000,0 millió forint

Az elő irányzat а Magyarországon 2013 . Július I . napjától bevezetett, megtett úttal
arányos díjszedési rendszer miatti fuvarozói versenyképességet javító intézkedések
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hatásakéntа települési önkormányzatoknál jelentkez ő ,	 az önkormányzatokat megillető
[iparűzési adó és ]gépjárműadó és iparűzési adóbevétel 2013 . évi kiesése (a továbbiakban :
bevételkiesés[e]i ellentételezésére szolgál .

Az ellentételezés két részletben történik : 2014. február 28-áig az előleg összegének ,
2014. augusztus 29-éigа megállapított támogatás előlegel csökkentett összegének
folyósítására kerül sor . Az elő leg összegének mezállapítása az államháztartásért felel ős
miniszter által kiadott útmutató alapján végzett –а bevételkiesés 2013 . évi várható
összegére vonatkozó, 2014 . január 20-áig történő – felmérés alapján történik.А támogatás
megállapításaа bevételkiesés tényleges összegének megállapítását célzó, 2014 . július 31 -
éig történő felmérés alapján történik . "

28)А törvényjavaslat 3. melléklet 6. pon jáпak előirányzata az alábbiak szerint módosul:

„6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Elő irányzat :

	

[6 800,0] 4 214,2 millió forint”

29)А törvényjavaslat 3. melléklet 10. b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„b) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Előirányzat:

	

1 000,0 millió forint

ba) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet а települési önkormányzat, továbbá társult

fenntartás esetén а társulás székhely önkormányzata а kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30, 0
millió forint.

bb) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítá s
Az elő irányzatból támogatást igényelhet а települési önkormányzata tulajdonában lévő ,

sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új
sportlétesítmény létrehozására . Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió
forint .

[be) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet а települési önkormányzata közbiztonság

növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális
támogatás mértéke 10,0 millió forint . ]

Nem nyújthatóa ba)[-bc)] ésbb) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely а
megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül . А
támogatással létrehozott ingatlanvagyona beruházás megvalósításától számított tíz évig ne m
idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, é s
az abból származó ellenértéket а kedvezményezett а támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítja . Az elidegenítés egyedi kérelem alapján а helyi önkormányzatokért felelős
miniszter engedélyével történhet .”

19



30) A törvényjavaslat 3 . mellékletének 10. c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„ c) Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatás a

Előirányzat :

	

2 000,0 millió forint

Az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzatának alábbi fejlesztési célú pályázatainak
támogatását szolgálja :

са) А Szélt Kálmán tér fel йjításáпаk, а térség tömegközlekedési kapcsolatai,
Káposztásmegyei vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének
támogatása
Az előirányzat 50%-a nyújt fedezetet а Szélt Kálmán tér felújítása, а térség
tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, а budai fonódó villamoshálózat kiépítése ,
valamint а fogaskerekű felújítása és Szélt Kálmáni térre való behozatala
támogatásának, valamint а Káposztásmegyei vasúti megállóhely és közúti kapcsolata i
megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
2014. évi ütemére .

А támogatás felhasználásának részletes szabályairól а fejlesztéspolitikáért felelős miniszter
а helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerz ődést а
Budapest F őváros Önkormányzatával .
А Magyar Köztársaság 2011 . évi költsé^vetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a

továbbiakban:	 2011 .	 évi	 költségvetési 	 törvény) 5.А helyi önkormányzatok	 által
felhasználható központosíto tt előirányzatok melléklete16.А Moszkva tér felújításának,а
térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyei vasúti és egyéb fővárosi közösségi
közlekedés fejlesztésének támogatásaésа 2012. évi költségvetési törvény 5 .А helyi
önkormányzatok által felhasználható központosított elő irányzatok melléklete15.А Moszkva
tér felújításának,а térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyei vasúti és egyéb
fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatásajogcímeken kapott támogatások
felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31 .

cb) Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai
karbantartásának támogatása
Az elő irányzat 25%-a nyújt fedezetet az egy és két számjegy ű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2014 . évi ütemére .

А támogatás felhasználásának részletes szabályairól а fejlesztéspolitikáért felelős miniszter а
helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést
Budapest F őváros Önkormányzatával .
А 2012. évi költségvetési törvény 5.А helyi önkormányzatok által felhasználható

központosított előirányzatok melléklete17. Az egy és két számjegy ű országos főközlekedés i
utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásajogcímen kapott támogatás
felhasználásának és elszámolásának határideje 2014 . december 31 .

сс) Római parti árvízvédelmi védm űmegvalósításának támogatása
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Az előirányzat 25%-a а Római parti árvízvédelmi védmű megvalósítása
támogátásának 2014. évi ütemét szolgálja .

А támogatás felhasználásának részletes szabályairól а vízgazdálkodásért felel ős miniszter а
helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést

Budapest F őváros Önkormányzatával .
А 2011 . évi költségvetési törvény 5.А helyi önkormányzatok által felhasználható

központosított 	 élő irányzatok	 melléklete	 19.	 Római	 parti	 árvízvédelmi	 védmű
megvalósításának támogatásaésа 2012. évi költségvetési törvény 5 .А helyi önkormányzatok

által felhasználható központosíto tt előirányzatok melléklete18. Római parti árvízvédelmi

védmű megvalósításának támogatásajogcímeken kapott támogatások felhasználásának é s

elszámolásának határideje 2016. december 31."

31) A törvényjavaslat 3. melléklet 16. pontja az alábbiak szerint módosul :

, ;16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatás a

Elő irányzat :

	

2 500,0 millió forint

а)Korábbanа Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányza t
tulajdonában lévő köznevelési intézmények m űködtetésének támogatása

А támogatás azon 3 000 fő lakosságszám felett i települési önkormányzatok kiadásaiho z
járul hozzá ,

- amelyek közigazgatási területén korábban а megyei intézményfenntartó központo k
által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló — saját
tulajdonukban lévő — ingatlan van, és
ezen ingatlanok működtetését vállalták, vagy ezek utána 34 . § (5) bekezdése szerint
hozzájárulást fizetik, valamint

- а szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013 .
(VI . 11 .) ВМ rendelet alapján 2013 . évben е feladathoz támogatásban részesültek.

b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatás a

А támogatása köznevelési intézmények működtetését vállaló, vagyа 34 .	 (5) bekezdés
szerinti hozzájárulást fizető azon 3 000 lakosságszám fele tti települési önkormányzatokat
illeti meя, melyekе у lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja megа 20 000 forintot .

Azа)és b) pontok szerinti támogatás összege megegyezik а 2013. évben а fenti ВМ
rendelet alapján а települési önkormányzatnak nyújtott támogatással, kivéve ,

- ha az önkormányzat az intézmény működtetését 2014 . évben egyáltalán nem végzi,
és hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára а támogatás ,

- amennyiben az önkormányzat 2014 szeptemberétől nem végzi az intézmény
működtetését, illetve ettől а hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy а támogatásra
ettől а hónaptól időarányosan nem jogosult .
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А támogatások folyósítása а helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében hav i
ütemekben történik . А támogatásokat az érintett ingatlanok működtetési költségeire, vagy а
34. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás megfizetésére lehet fordítani . "

32)А törvényjavaslat 3 . melléklet 19 . pontjának előirányzata az alábbiak szerint módosul :

„19. А települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

Elő irányzat :

	

[1013,0]2 0130 millió forint”

33)А törvényjavaslat 4. melléklet I . Iц. pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

„[IV. А tartalék előirányzat szolgála települési önkormányzatok m űködőképéssége
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául .

А települési önkormányzatok kiegészít ő támogatást Magyarország hely i
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdésér e
figyelemmel -kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén
igényelhetnek .
А támogatásról а helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter - а helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság
javaslata alapján - а beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan ,
de legkésőbb 2014. december 20-áig együttesen dönt . Az önkormányzat
működőképességét veszélyeztető esetben а döntés meghozatalára az igénylé s
beérkezését követően soron kívül kerülhet sor.
А támogatás önkormányzatonkénti összege а helyi önkormányzatokért felelő s
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül . ]

IV.А tartalék elő irányzat szolgála rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául .

А települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben igényelhetne k
működőképessé^ük megőrzése, vagy egyéb,а feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítása érdekében.
А támogatásrólа helyi önkormányzatokért felel ős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter -а helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslat a
alapján -а beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de Legkésőbb
2014. december 20-áig együttesen dönt .А támogatás önkormányzatonkénti összegeа helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételr e
kerül .
А támogatás átutalásaа támogatási döntés meghozatalát követ ően haladéktalanul történik . ”

34)А törvényjavaslat 4. melléklet 2. pontjának előirányzata az alábbiak szerint módosul:

„2. Megyei önkormányzati tartalék

Előirányzat :

	

[1 500,0] 500,0 millió forint”
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Indokolá s

1) ponthoz :

А helyi önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek közö tti
feladatátadások/átvételek elő irányzat szinten történő rendezése nem igényel Kormányszintű
döntést . А módosítás egy alapvet ően technikai jellegű előirányzat-átcsopo rtosítás
végrehajtását miniszteri hatáskörbe adja, ezzel egyben tehermentesítve aKormányt is .

2) ponthoz

А jávaslat tartalmazza а Kormány döntése alapján 2014 . február 28-áig végrehajtandó újabb
önkormányzati adósságkonszolidáció részletes szabályozását, menetét, és elszámolását,
valamint ellenőrzését . А szabályozás szerint а konszolidáció а 2013 . december 31-én fennáll ó
önkormányzati adósság alapján történik meg . А konszolidáció – а 2013 . I. félévihez
hasonlóan - két ágon teljesül, egyrészt а kincstár által folyósított törlesztési célú támogatáson ,
másrészt az АКК Zrt . által bonyolíto tt szerződéses átvállaláson keresztül .

Az önkormányzatoknak 2014 . január 15-éig kell adatot szolgáltatniuk а 2013 . év végén
fennálló adósságösszegérő l, ami а konszolidáció alapját fogja képezni . Ezt követően kerül sor
az átvállalásról szóló szerz ődések megkötésére, és а törlesztési célú támogatás átutalására
legkésőbb 2014. február 28-áig. А törlesztési célú támogatás összegével az
önkormányzatoknak 2014 . március 17-éig kell elszámolniuk. Az átvállalásba bevont
adósságok, illetve azok szerződéseinek vizsgálatát pedig 2014 . év végéig végzi el а kincstár és

az АКК Zrt .

А szabályozás kimondja azt is, hogy а 2013 . I. féléves adósságkonszolidáció során az
adatfelmérés során tévesen adósságként besorolt, akkor konszolidáció alá nem vont ügylete k
halasztott fizetés és pénzügyi lízing) esetében, ha а kincstár határozattal megállapítja az
önkormányzati visszafizetési kötelezettség mé rtékét, akkor csak а kamatfizetés i
kötelezettséget kell az önkormányzatnak teljesítenie . Ennek oka, hogy ezen ügyletek
tőkeösszege а 2014. február 28-ai adósságkonszolidációnak már alapját képezik, így
indokolatlan emiatt visszafizetési kötelezettséget megállapítani .

3) ponthoz

А javaslat а hatályba lépés szabályait pontosítja .

4), 8), 13), 14), 16), 21) pontokhoz :

А módosítások а helyi önkormányzatok Ávr . szerinti 2014 . évi költségvetési támogatásait
megalapozó mutatószám-felmérés eredményéb ő l adódó szükséges módosításokat, fejezeten
belüli átrendezéseket tartalmazzák.

5) ponthoz

А jogcím elő irányzata а 2) pontban szereplő, I . me11ёk1etet érintő módosításban – а
beszámítás technikai átvezetése kapcsán –összevonásra kerül а III. 2. jogcímmel, így а 2 .
mellékletben külön elő irányzat szerepeltetése nem szükséges .
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6) ponthoz:

А településkategóriák átrendezésének és а településkategóriánként megállapított fajlagos
támogatások differenciált módosításának célja а kategóriák közötti eltérések mértékének
csökkentése, egyes támogatási szintek emelése .

7) ponthoz :

Szövegpontosítás .

9) ponthoz :

А módosítása helyi önkormányzatok Ávr . szerinti 2014 . évi költségvetési támogatásait
megalapozó mutatószám-felmёrés eredményéb ő l adódó szükséges módosításokat, valamint а
minimálbér és а garantált bérminimum 2014 . évi növekedésének hatását tartalmazza .

10–11) pontokhoz:

Szövegpontosítások az Nkt .-ban rögzített szabályozásnak való megfelelés érdekében .

12) ponthoz:

А módosítás javaslatot tesz az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összegének emelésére .

15) ponthoz

А jogcím előirányzata а 2) pontban szerepl ő, I . mellékletet érintő módosításban – а
beszámítás technikai átvezetése kapcsán –összevonásra kerül az I .1 . jogcímmel, így а 2.
mellékletben külön el ő irányzat szerepeltetése nem szükséges . Emellett а javaslata támogatás
felhasználási céljainak pontosítását is tartalmazza .

17)-18) pontokhoz

Е pontok szerinti javaslatok а gyermekjóléti ellátáshoz kapcsolódó társulási kiegészít ő
támogatás, valamint а falu-/tanyagondnoki szolgálat támogatása fajlagos összegének emelésé t
szolgálják .

19) ponthoz:

А családi napköziben ellátott általános iskolás korú ellátottakra vonatkozó igénylés i
szabályok pontosítása .

20) ponthoz:

А javaslat módosítja а gyermekétkeztetésre fordítandó költségvetési támogatás elosztásána k
az elvét, így megvalósítva az étkeztetés területén а feladat alapú bér és üzemeltetés i
támogatást .

22) ponthoz:

А javaslat – а beszámítás csökkentése révén – többlettámogatást biztosít а helyi
önkormányzatok kötelez ő feladatellátásának biztosítása érdekében (lényege, hogy а 2 .
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melléklet III . 2. és I .1 . c) jogcímein járó támogatások nem teljes egészében, hanem csak 50% -
ban kerülnek figyelembevételre а beszámítás során) .

23) ponthoz:

Az elismert hivatali létszámok esetében а településkategóriák között kismértékű korrekció
indokolt, emellett kiemelten javasolt támogatni а 3000 fő lakosságszám alatti közös
hivatalokat а tagönkormányzatok számának függvényében .

24) ponthoг

Szövegpontosítás .

25) ponthoz :

А módosítása helyi önkormányzatok nem állami szervnek tö rténő intézményátadása esetén
előírja az óvodaműködtetési támogatásról való lemondás kötelezettségét, tekintettel arra, hogy
а nem állami fenntartókat nem illeti meg а működtetési támogatás . Emellett а 22) pontban
szereplő módosítással összefüggésben –pontosítani szükséges а III. 5. b) alpont szerinti
támogatás átadásának szabályait .

27) ponthoz:

Szövegpontosítás .

28) ponthoz:

Az elő irányzat mérséklését а várható kifizetési kötelezettségek lehet ővé teszik . А javasol t
módosítás emellett szabályozza, hogy az elő irányzatból két részletben történik majd kifizetés :
elő leg és tényleges támogatás összegben.

29) ponthoz:

А 2013 . évi teljesítés adatok alapján az elő irányzat 2013. évi szinten való tervezése nem
indokolt, csökkentésével lehetőség nyílt е forrásból más, önkormányzati támogatásoka t
szolgáló előirányzat (településüzemeltetési feladatok) növelésére .

31) ponthoz :

А támogatás felhasználásának jogcímei közül törlésre kerül а közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések támogatása jogcím, tekintettel arra, hogy е cél megvalósulása а XIV .
Belügyminisztérium fejezetben biztosított .

32) ponthoz:

А javasolt módosítás célja, hogy а 2014. évi előirányzaton szereplő források változatlan
hagyása mellett а korábbi években ugyanezeken а jogcímeken а Főváros részére elő irányzott ,
de fel nem használt támogatások а fejlesztések megvalósításához és bejezéséhez 2016 .
december 31-ig, illetve 2014. december 31-ig rendelkezésre álljanak .
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31) ponthoz:

Az elő irányzat kiegészül а köznevelési intézmények kiegészítő támogatásával, а 2013 . évi
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott azonos célú támogatás biztosítása érdekében.

32) ponthoz:

Az elő irányzat összegének növelése indokolt aппаk érdekében, hogy az elérje а fővároson
kívüli helyi közösségi közlekedési feladat 2013 . évi támogatásának összegét .

33) ponthoz:

А módosítással а települési önkormányzatok m űködőképessége meg őrzését szolgáló
kiegészítő támogatás átalakul rendkívüli önkormányzati támogatássá. Ezen előirányzat
szolgálja а jövőben а települési önkormányzatok rendkívüli támogatását, melyet kivétele s
esetben igényelhetnek а települések működőképességük meg őrzése, vagy egyéb, а feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében .

34) ponthoz:

А 2012 . és 2013 . évi teljesítés adatok alapján а csökkentett összegű támogatással is biztosíto tt
а megyei önkormányzatok feladatellátása .

Budapest, 2013 . december 5 .
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