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Az Országgyúlés

Számvevőszéki és költségvetési

	

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i
bizottságának

	

bizottságának

ajánlás a

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló

T/12415. sz. törvényjavaslat

záró vitájához

(Együtt kezelendőа 1/12415/1041 . számú egységes javaslattal!)



Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizo ttsága (a továbbiakban : Költségvetés i
bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, és Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottsága (a továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló T/12415/1041 . számú egységes javaslatot, valamint aг ahhoz
benyújtott T/12415/1043. számú zárószavazás elő tti módosító avaslatot .

Megjegyzés: А törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha а módosító javaslatban ettő l eltérő jelölési mód szerepel - az egységes
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban а javaslatot ehhez а jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerint i
tartalmára figyelemmel.

Az ajánlásban а módosító javaslatokban el őforduló számszaki hibákat korrigáltuk és а téves elб iгапуzat-
megjelöléseket а kapcsolódó el ő irányzatokkal а törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint а módosító javaslatokat
jogtechлikailag pontosítottuk, az eme történő külön utalás nélkül is.

Amennyiben а módosító javaslat а törvényjavaslat §-ainak, illetve а §-ok bekezdéseinek számozására, vagy а
pontok jelölésére is vonatkozik, а javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak а határozati javaslat
minden érinte tt rendelkezésében, hivatkozásában, az eme történő külön utalás nélkül is.

А Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, а módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket a z
ajánlás érinte tt pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást а Н . 94 . § (3)
bekezdésére, ha а benyújtott módosító javaslata módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik ,
és ezért а módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szűkségen.

Az ajáпlas abban az esetben tartalmazza а fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság
megállapítja, hogy а módosító javaslat ellentétes а HSZ. 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

А módosító javaslatok közö tti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott

módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszeхтe célszerű dönteni.

Azokat а módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot ,
terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé .
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1.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 3 . § módosítását javasolja :

„3 . § (1) А Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi СХС IУ . törvény (a továbbiakban :
Gst .) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és а kormányzati szektorba sorolt
egyéb szervezetek 2014. december 31-ére tervezett adóssága 296,9 forint/euró, 240,6 forint/svájc i
frank és 225,0 forint/amerikai dollár árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerében
[22 976,7123	 392,7milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében [456,0]40, 0
milliárd forint, а kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 163,4 milliárd forint .

(2) 2014. december 31-6 az államadósság-mutat ó
a) számlálójának а Gst. 2 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 23 559,1 milliárd forint ,
b) nevezőjének а Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 629,1 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke а (2) bekezdés alapján várhatóan 76,9%.

(4) Аг Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke а
2013. év végén várható 77,4%-hoz képest az Alaptörvény 36 . cikk (5) bekezdésében meghatározo tt

államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz .”

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/1 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

2.

	

Az Előterjesztő аг egységes javaslat 23. § (21) bekezdés módosítását javasolja:

„(21) А szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXХN. tőrvény (a továbbiakban:Szitv. )
32. § (5) bekezdése szerinti távszerencsejáték játékadóból származó bevétel sport utánpótlás -
nevelési feladatok támogatására fordítandó . А Kormány határozatával а távszerencsejáték
játékadóból származó bevétel 2014. évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig új kiadás i
elő irányzatot hozhat létre аXX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti
а XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20 . cím, 23. alcím, 5 . Országos sportági
szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-nevelésse l
összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését. А
sportfogadás (TOTÓ) játékadója 2014 -ben pénzforgalmilag teljesült bevételével egyez ő kiadás а
12. § (1) bekezdése szerinti elő irányzatok felett а labdarúgás támogatására fordítandó .”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 13. pontjával .

Módosító javaslat száma: T/12415/1043/2 .

А módosító javaslatot:
- támogatja : а Költségvetési bizottság, аг Alkotmányügyi bizottság
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3.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 27. § (3) bekezdés módosítását avasolja:

„(3) Az Országgyűlés általa (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési támogatásból а 3 .
melléklet 1 .,[és 12., 4-14., 16.[,]és 18[. és 19.]-21 . pontjai szerinti támogatás és а vis maior
támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható . ”

Módosító avaslat száma : T/12415/1043/3 .

А módosító avaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

4.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 33. § (1) bekezdés módosítását avasolja:

„33. § (1) Az Országgyűlés а köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntart ó
a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végz ő szervezet és az
Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott

nevelési-oktatási intézményben, az állami köznevelési [k őz]feladat[-]ellátásban részt vevő
pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, а nevelő-, oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben, valamint
b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, а nevelő-, oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztato ttak után átlagbér alapú támogatást állapít meg а 8. melléklet I . pontja, az óvoda,
egységes óvoda-bölcs őde esetében а 2. melléklet II . pont I . alpontja szerint.”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 9 . és 37. pontjaival .

Módosító avaslat száma: T/12415/1043/4 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

5.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 33 . § (3) bekezdés módosítását avasolja :

„(3) Az Nkt . 97. § (5) bekezdésében meghatározo tt intézmény nemzetiségi önkormányzat ,
egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és az ilyen intézményre tekinte ttel а
nemzetiségi önkormányzat vagy а bevett egyháza (2) bekezdés szerinti működési és kiegészítő
támogatásra jogosult [2014. augusztus 31-éig]a 	 2013/2014 . tanévre vonatkozóan .”

Módosító avaslat száma: T/12415/1043/5 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság
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6.

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 33. § (13) bekezdés b) pont módosítását javasolja :

/(13)А köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, пет állami
felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3)
bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó /

„ b) az а) pont szerinti tanulók kivételével [—] az általános iskolával vagy középfokú iskoláva l

tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és а [tankönyvpiac rendjérő l

szóló 2001. évi XXXVII . tőrvény szerinti]	 külön jogszabályban meghatározott normatív

kedvezményekben részesülő tanulók 2014 . október 1-jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év”

/összegű tankönyvtámogatásra jogosult./

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6.,11 .,14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30.,

31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma: (/12415/1043/6 .

А módosító javaslatot :

- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

	

7.

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 33. § (16) bekezdés módosítását javasolja:

„(16) А bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan oktatásho z

kapcsolódóan tankönyvtámogatásra jogosult . А tankönyvtámogatást а bevett egyháza hit- é s

erkölcstan oktatásban résztvevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz ,

amely а hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel . А támogatást az[köznevelésért]oktаtаsért felelős

miniszter utalványozása alapján 2014 . augusztus 25-éig folyósítja а kincstár. А tankönyvtámogatás

fajlagos összege

а) az 1-2 . évfolyamon 980 forint/tanuló ,

b) az 5-6. évfolyamon 1270 forint/tanuló ,

c) а hat évfolyammal működő gimnáziumokban а 7-8. évfolyamon 1580 forint/tanuló .”

Módosító javaslat száma : Т/12415/1043/7 .

А módosító javaslatot :

- támogatja : аKöltségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottsá g

	

8.

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 33 . § (18) bekezdés módosítását javasolja:

;,(18) А [(15)](17) bekezdés szerinti támogatás összege január-szeptember hónapokra havont a

	

[319 2001321	 000 forint, október-december hónapokra [330 3001332 	 200 forint havonta, ami а
főiskolai végzettségű Pedagógus I . kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és járuléka . Az

oktatásért felelős miniszter а kislétszámú csoportokban szervezhető hit-és erkölcstanoktatáshoz az

általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó el ő irányzat terhére további támogatást

nyújthat ."
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Módosító avaslat száma: x/12415/ 1043/8 .

А módosító avaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

9.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 33. § (19) bekezdés módosítását avasolja:

„(19) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározo tt támogatások kizárólag olyan, а nevelési-oktatási,
pedagógiai szakszolgálati intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely
nevelési -oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézmény alapító okiratában, jogerős működési
engedélyében az igényjogosultságot megalapozó köznevelési [alap] геlаааt szerepel, és amely ОМ
azonosítóval rendelkezik . ”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4 . és 37. pontjaival .

Módosító avaslat száma : T/ 1 2415/1043/9 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

10.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 33 . § (21) bekezdés módosítását avasolja :

„(21) Az átlagbér alapú támogatás az iskolai rendszer ű szakképzésben részt vevő tanulók után
tanévenként а tanuló szakképz ő iskolai képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakma i
gyakorlati képzésben – töltött kötelező óraszáma alapján számíto tt létszám alapján igényelhetők а
[(17)-(18)](19)-(20) bekezdésben foglaltak figyelembevételével . А szakmai gyakorlati képzésben
tanulószerződés alapján részt vev ő tanulók esetén csak а közismereti és а szakmai elméleti oktatás
kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma . А számított

létszám meghatározásához alkalmazo tt arányok megállapítása során а tanévre figyelembe vett

tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát
is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, а fenntartónként összesített
mutatószám meghatározásánál а kerekítés általános szabályait kell alkalmazni .”

Módosító avaslat száma : Т/12415/1043/10 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

11.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 33 . § (29) bekezdés módosítását avasolja :

,,(29) А kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében а vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy
főként, ha а (28) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek és а nappali rendszer ű
iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal . А felnő ttoktatásban tanulói jogviszony
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fennállásakor[,a sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszonyt kivéve,] а tanuló abban а
tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, amelyben tanköteleze ttsége fennáll vagy

életkora alapján nappali rendszer ű iskolai oktatásban is részt vehetne . А sajátos munkarendben

létesített tanulói ogviszony esetébenа tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként."

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30.,

31. és 32. pontjaival .

Módosító avaslat száma: T/12415/1043/11 .

А módosító avaslatot :

- támogatta: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

	

12.

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 54. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) А fizetési számlához[ról tőrtévő készpénzfelvételhez és а pénzügyi intézmény által ezzel

ősszefűggésЬen közvetlenül felszámított díjakhoz] kapcsolódóan törvény alapjánaz egy

foglalkoztatottnak [havi szinten]havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke а 2014. évben

legfeljebb 1000 forint . ”

Módosító avaslat száma : Т/12415/1043/12 .

А módosító avaslatot :

- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

	

13 .

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 66. § (1) bekezdés módosítását javasolja :

„66. § (1) Az [szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi =V. tőrvény (a

továbbiakban :]Szjtv.[)] 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az
Szjty. 37. § 11 . pontja szerinti egységenként а 2014. tárgyévre а következő :

a) Budapesten és Pest megyében I . kategóriájú játékkaszinó esetében 646,3 millió forint, II .

kategóriájú játékkaszinó esetében 377,0 millió forint ,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I . kategóriájú játékkaszinó esetében 538,6 millió forint, II .

kategóriájú játékkaszinó esetében 53,9 millió forint .”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 2. pontjával .

Módosító avaslat száma : T/12415/1043/13 .

А módosító avaslatot :

- támogatja : аKöltségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

14 .

	

Az Előterjesztő az egységes avaslat 67 . § (1) bekezdés módosítását javasolja :
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„67. § (1) Az állam а települési önkormányzatok — ideé rtve а fővárosi önkormányzatot és а
kerületi önkormányzatokat is — és azok társulásai (a továbbiakban együtt : átvállalással érintett
önkormányzat) а (3) bekezdés szerinti [adósságelemei]adósságelemek nélkül számíto tt, (2)
bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összeg ű adósságelemeit és ezen adósságelemek
járulékai összegét 2014 . február 28-áig átvállalja.”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31 . és 32 . pontjaival.

Módosító javaslat száma : x/12415/1043/14 .

А módosító javaslatot:
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

	

15.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 67. § (3)-(5) bekezdés módosítását javasolja :

„(3) Az (1) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed k i
az államháztartás központi alrendszeréből és а közvetlenül az Európai Uniótól vagy

nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint а bevétel
megelőlegezésére nevesítettem szolgáló adósságból és
b)а 2013. december 31-énа Gst. szabályozása szerint jogszabályellenesen fennálló, а Gst.
1 . § c) pontja szerinti likvid hitel ügyletekből

eredő fizetési kötelezettség teljesítésére .

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat átvá11а1ás időpontjában fennállót átvállalással
érintett adósságállománya nem éri e1 az (1) és (2) bekezdés szerint átvállalandó adósság összegét ,
úgy az átvállalásra az annak időpontjában fennálló adósságállomány erejéig kerül sor .

(5) Az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahite l
állományából legfeljebb а 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013 .
december 31-éig — а kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel —legkésőbb
2014. december 31-én lejáró futamidej ű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át .	 Ezen
átalakításhoz nincs szükségа Kormány előzetes hozzájárulására . ”

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/15 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

	

16 .

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 68. § (4)-(5) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt . útján а 67. § (1) és (2) bekezdése szerint i
adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról — а 67. § (7) bekezdése szerinti költségvetés i
támogatással érintett ügyletek kivételével —legkésőbb 2014. február 28-áig megállapodást köt az
átvállalással érintett önkormányzattal és [azok] annak hitelezőivel .
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(5) Ha az átvállalással érintett önkormányzat 2013 . december [31]5-61 rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vag y
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ez az adósságelem átvállalásra kerül ,
akkor az átvállalással érintett önkormányzat е betét vagy egyéb számlakövetelés 2013 . december
5-61 fennállóösszegét —legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelemb ő l átvállalt összeg erejéig –
az átvállalás napján а kincstár által megjelölt számlára átutalja. Ha az átutalást az átvállalássa l
érintett önkormányzat nem teljesíti határidőre, akkor azt а 2013. december 31-6 érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie ."

Módosító javaslat száma : Т/12415/1043/16 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizottság

17. Az Előterjesztő az egységes javaslat 68. § (7) bekezdés módosítását javasolja :

„(7) А kincstár [a] 2014 . december 31-éig felülvizsgálhatja, hogy az (1) bekezdés szerint i
adatszolgáltatásban szereplő ügyletek а 67. § (1) és (2) bekezdése alapján helyesen kerültek-e a z
átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra . Ha а kincstár megállapítja, hogy oda nem
tartozó adósságelem került az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásba, — az államháztartásért
felelős miniszter egyidej ű tájékoztatásával — az átvállalással érintett önkormányzatot határozatban
а téves besorolás miatt [az átvállaláshoz kapcsolódóan] jogosulatlanul [igénybevett]átуаllаlásra
kerültadósság és járulék összegének а 2013 . december 31-én érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt mértékben történ ő visszafizetésére kötelezi . А visszafizetési kötelezettséget а
kincstár határozatának kézhezvételét követő 90 napon belül kell teljesíteni .”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6 ., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30.,
31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/17 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

18. Az Előterjesztő az egységes javaslat 76 . § (1) bekezdés f) pont elhagyását javasolja:

/76. § (1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/

„W а XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében а fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásával kapcsolatosan а támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, а
pályázatok lebonyolításának, а beszámolásnak, а visszakövetelésnek és а felhasználás
ellenőrzésének — az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározott rendjétől eltérő sajátos — szabályait, ezen belül fejezeti kezelés ű
elő irányzatonként

fa) а fejezeti kezelésű elő irányzatok felhasználási célját,
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fb) azon személyek, szervezetek körét, amelyek számára а fejezeti kezelésű előirányzat
forrásaiból kifizetés vagy átcsoportosítás teljesíthet ő ,
fc) а fejezeti kezelésű előirányzatokból származó költségvetési támogatáso k
tekintetében

fca) а támogatások biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módját, а
kötelezettségvállalások rendjét ,
fcb) а támogatáshoz kapcsolódóan előleg folyósításának lсьсtőségét,
fcc) а visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás esetén а visszafizetés
Ьatáridejét ,
fcd) а kikötendő biztosítékokat ,
fce) а támogatások felhasználása ellen őrzésének rendjét, és

fd) а kezelő szerv kijelölését, valamint az előirányzatok felЬasználásában, а
IebonyolításЬan és az ellenőrzésben részt vevő, illetve közreműködő szervezetekr e
vonatkozó szabályokat.]"

Módosító javaslat száma: T/12415/1043/18 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

19.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 76 . § (2) bekezdés módosítását javasolja :

„(2) Felhatalmazást kap
a) а vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy - а helyi önkormányzatokért felelős miniszter ,
az államháztartásért felel ős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és а szосiál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével - а 3. melléklet 2 . pontja szerinti támogatás ,
[Ь) az államháztartásért felelős miniszter, fogy - а Ielyi önkormányzatokért felel ős
miniszter egyetértésével - а 3. melléklet 3. pontja szerinti támogatás, ]
[с]t) а közlekedésért felelős miniszter, hogy - а helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - а 3 . melléklet 4 . pontja szerinti
támogatás ,
[(Ik) а helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felel ős
miniszter egyetértésével - а 3 . melléklet 6 . pontja szerinti támogatás,
[е]ф а helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy — а Kormány európai uniós
támogatások felhasználásáért felelős tagja és az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével - а 3. melléklet 8 . pontja szerinti támogatás,
[Ik) а gyermekek és az ifjúság védelméért felel ős miniszter, hogy - az államháztartásért
felelős miniszter és а helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével -a 3 . melléklet
9. pontja szerinti támogatás ,
[gJf) а helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felel ős
miniszter egyetértésével - а 3 . melléklet 10. pont a) alpontja szerinti támogatás,
[ЬJg) а helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az oktatásért felelős miniszter, а
sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és а nem azeurópai
uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter
véleményének kikérésével - а 3 . melléklet 10. pont ba)-b[c]b) alpontja szerinti támogatások,
[Uh) а kultúráért felelős miniszter, hogy — а nem az európai uniós fejlesztési források
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével - а 3. melléklet 11 . pontja szerinti támogatás”
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[jJJ а kultúráért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és а helyi
önkormányzatokért felel ős miniszter egyetértésével - а 2. melléklet IV. pont I . alpontja és а 3.
melléklet 12. pontja szerinti támogatás,
[W а közlekedésért felelős miniszter, hogy – а helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – а 3 . melléklet 19. pontja szerinti
támogatás ,
[11k) а helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével -а 4. melléklet 1 . W. pontja és 2 . pontja szerinti támogatás

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának é s
ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg."

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/19.

Аmódosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

20.

		

Az Előterjesztő az egységes javaslat I . me11é1'1et IX. fejezet I. cím 1-3. alcím módosítását
javasolja :

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA I
1 А helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1 А helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás а pénzbeli szociális
feladatokhoz és beszámítás

	

[170 821 ,6]

	

170 826,3

	

/+4,7 kiad . /
2 А települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás a

	

[155 904 ,8]

	

155 917,4

	

/+12,6 1iad . /
3 А települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés i

feladatainak támogatása

	

[218 590 ,4]

	

218 573,1

	

/-17,3 kiad ./

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 23 ., 25. és 26. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/20 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

21.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet I. I . bb) pont módosítását javasolja:

/ЬЬ) Közvilágítás fenntartásának támogatása/

„A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében а Központi Statisztikai Hivatal
[2011.]2012. december 31-еi állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program 1058 „Jelentés а települések villamosenergia-ellátásáról” adatgy űjtés szerinti adatokat kell
figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében а kiépített
kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik а budapesti kеrületeknél rögzített adatok összegével .”
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Módosító javaslat száma : U/12415/1043/21 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizottság

22.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet I . I. bd) pont módosítását javasolja :

/Ьd) Közutak fenntartásának támogatása/

„A támogatása települési önkormányzatokat а közutak fenntartásával kapcsolatos feladataiho z
kapcsolódóan illeti meg, а 2012. évi országosan összesíte tt önkormányzati beszámolóban szereplő

- az 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenysé g
(közfeladat) esetén,

- az 5220012 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére végzett
nem haszonszerzési célú tevékenység esetén,

- az 5220015 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáso n
kívüli támogatás esetén,

- az 5220016 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáso n
belüli támogatás esetén,

- az 5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- az 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére végze tt nem

haszonszerzési célú tevékenység esetén, és
- az 5220033 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység esetén

szakfeladatok alapján településkategóriánként számíto tt nettó működési kiadások
figyelembevételével .”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30.,
31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma : U12415/1043/22 .

А módosító avaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

23.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet I . 2. pont elő irányzat módosítását
javasolja:

„2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[134,8]	 139,5 millió forint”

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 20., 25. és 26 . pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/23 .

А módosító avaslatot :
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- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizottság

24. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet I.2. pont második bekezdés módosítását
javasolja :

/2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása/

„A támogatást а települési önkormányzatok а nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví z
becsült évi mennyisége (m 3) alapján, а Kiegészítő szabályok 2 . a)-b) alpontjai[7. pontja] szerint
igénylik, és annak tényleges mennyisége alapján számolnak e1 . А támogatás folyósítására egy
alkalommal, 2014 . november hónapban kerül sor. А támogatása folyósítást követő év végéig
használható fel .”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6 ., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30.,
31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma: T/12415/1043/24 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

25. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet II . I. pont elő irányzat módosítását
javasolja :

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

ELŐIRÁNYZAT : [138 583,5] 138 596,lmillió forint”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 20., 23. és 26. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/25 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizo ttság

26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet III . I. pont elő irányzat módosítását
javasolja :

„1 . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT : [93 240,5]93 223,2 millió forint”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 20., 23. és 25. pontjaival .
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Módosító avaslat száma : x/12415/1043/26 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

27. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet III. 4 . pont utolsó bekezdés módosítását
javasolja :

„Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegérő l - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján - а szociális ügyekért felelős miniszter, az
államháztartásért felel ős miniszter és а helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. január [4 -
éig] 6-áig döntenek . А Kiegészítő szabályok 2 . b) alpontja szerinti j husi adatszolgáltatás alapján а
miniszterek döntésüket módosíthatják . ”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31. és 32. pontjaival .

Módosító avaslat száma: T/12415/1043/27 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

28. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet III . 5. pont alábbi bekezdés módosítását
javasolja :

„A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról é s
annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, а települések típusát és
jövedelemtermelő képességét is figyelembe véve – а szociális ügyekért felelős miniszter, az
államháztartásért felelős miniszter, valamint а helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014 .
[január]február 4-éig döntenek . ”

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6 ., 11 ., 14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31. és 32. pontjaival .

Módosító avaslat száma: T/12415/1043/28 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

29. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet III. pont igénybevétel feltételei utols ó
francia bekezdés módosítását javasolja:

/ А III. pont szerinti támogatások kizárólag а támogatás céljaként meghatározott feladatokra
hasmйá hatókfel, а következők mellett:/
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az 5. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak
megszervezésével összefiiggő valamennyi költségre) számolható el, 	 azzal, hogy az a) és b) alpontok
közö tt átcsoportosíthat . "

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6.,11 .,14 .,17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31. és 32. pontjaival.

Módosító javaslat száma: Т/12415/1043/29.

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizottság

30. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. me11ék1et Kiegészítő szabályok I. pont Ьa) alpont
táblázat módosítását javasolja :

„No.
Lakosságszám alsó é s

felső határa
Elismert köztisztviselői létszám
minimum maximum

а ~ [B~b [С]c 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 . 1 120-5 000 10 1 9

B .2. 5 001-10 000 19 26
B .3 . 10 001-20 000 26 40
B .4. 20 001-41 500 40 66

C. Megyei jogú városok
C.1 . 34 200-60 000 76 135

C.2. 60 001-100 000 135 200

C.3 . 100 001-205 000 200 282

D . Fővárosi kerületek
D.1 . 21 840-60 000 64 112
D.2. 60 001-100 000 112 13 1

D.3. 100 001-134 400 131 157”

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6.,11 .,14 .,17., 22., 24., 27 ., 28., 29., 30. ,
31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/30 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizo ttság
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31 .

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2 . pont b) alpon t
táblázat módosítását javasolja :

/b) Támogatások évközi módosítása /

Sorszám Adat- Támogatás Adatszolgáltatás alapja Finanszírozá s
szolgáltatá s
időpontja

jogcíme kezdő hónapja

„1 . 2014 .
június I .

I . 2 ., II . 1 ., II . 2 .
II . 3 .,

а nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült évi

I .2 .

	

esetében
2014. november ;

III . 3 ., II1 .4 ., mennyisége (m 3) módosítható; az II .1 .,

	

11 .2 .,

	

11 .3 . ,
111 .5 . óvodások

	

száma,

	

а

	

vezető i
órakedvezmény miatti pedagógus

III.3 .,

	

III.4 .

	

a)

	

és
111 .5 .

	

a)

	

esetében
többletlétszám,

	

illetve а segítők 2014. július; 111 .4 .
létszáma,

	

valamint

	

а

	

szociáli s
jogcímek esetében а becsült éve s
ellátotti adatok módosíthatók;
а

	

III .4 .

	

és

	

I1I .5 .

	

jogcímnél

	

а
becsült

	

éves

	

ellátotti

	

adatok,
személyi térítési díjból származó
bevétel és üzemeltetési kiadáso k
módosíthatók

b)

	

és

	

111 .5 .

	

b)
esetében

	

2014 .
augusztus”

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6 ., 11 ., 14 ., 17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31. és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/31043/31 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

32. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészít ő szabályok 3 . pont
módosítását javasolja :

„3 . Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számításo k
figyelembevételével történik .”

Megjegyzés: Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 6 ., 11 ., 14 ., 17., 22., 24., 27., 28., 29., 30. ,
31 . és 32. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/ 12415/1043/32 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottsá g

1 6



33. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3 . melléklet 10. pont са) alpont második Ьekezdés
módosítását javasolja :

/m) А Széll Kálтáп térfelújításáпаk а térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyei
vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása/

„A támogatás felhasználásának részletes szabályairól а nem az európai uniós fejlesztési források
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter а helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést [a ]Budapest Főváros
Önkormányzatával .”

Módosító javaslat száma: Т/12415/1043/33 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

34. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. melléklet 10 . pont cb) alpont második bekezdés
módosítását javasolja:

/сЬ) Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
támogatásа/

„A támogatás felhasználásának részletes szabályairól а 	 nem az európai uniós fejlesztési forráso k
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter а helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerz ődést Budapest Főváros Önkormányzatával . ”

Módosító javaslat száma: T/12415/1043/34 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizo ttság

35. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. melléklet 16. pont módosítását javasolja:

„16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatás a

Előirányzat :

	

2 500,0 millió forint

a) Korábban а Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányza t
tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása

А támogatás azon 3 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok kiadásaihoz járu l
hozzá,

- amelyek közigazgatási területén korábban а megyei intézményfenntartó központok álta l
fenntarto tt köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló – saját tulajdonukban
lévő – ingatlan van, és
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- ezen ingatlanok működtetését vállalták, vagy ezek utána [34 .]32. § (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 támogatása

А támogatása köznevelési intézmények működtetését vállaló, vagy а [34.]32.§ (5) bekezdés
szerinti hozzájárulást fizet ő azon 3 0001akosságszám feletti települési önkormányzatokat illeti meg ,
melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg а 20 000 forintot.

Az а) 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, é s
hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára а támogatás,

- amennyiben az önkormányzat 2014 szeptemberét ől nem végzi az intézmény működtetését,
illetve ettől а hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy а támogatásra ettől а hónaptó l
időarányosan nem jogosult .

А támogatások folyósítása а helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi
ütemekben történik . А támogatásokat az érintett ingatlanok működtetési költségeire, vagy а [34.]32 .
§ (5) bekezdése szerinti hozzájárulás megfizetésére lehet fordítani . "

Módosító javaslat száma: T/12415/1043/35 .

А módosító javaslatot :
- támogatja: а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. melléklet I.4. pont utolsó bekezdés módosítását
javasolja :

„A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként,	 а 2013/2014.tanításiévre nyolc,а
2014/2015 . tanítási évre négy hónapга , két tizedesre történik.”

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/36 .

А módosító javaslatot :
- támogatja : а Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság

37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. melléklet III . rész igénybevétel feltételei első
bekezdés módosítását javasolja :

„III. А NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA А
2013/2014. TANÍTÁSI ÉVBEN JANUÁR-SZEPTEMBER HÓNAPOKR A

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

24 300 forint/gyermek, tanul ó
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А központi költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében а nemzetiségi
önkormányzat és а bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelési [alар ] геladatra
tekintettel а 2013/2014 . tanítási évre 2014 . január-szeptember hónapokra а nemzetiségi
önkormányzat és а bevett egyház részére elszámolási kötelezettség nélküli kiegészít ő
támogatást biztosít . "

Megjegyzés : Az ajánláspont együtt kezelendő az ajánlás 4. és 9. pontjaival .

Módosító javaslat száma : T/12415/1043/37 .

А módosító javaslatot:
- támogatja : а Költségvetési bizo ttság, az Alkotmányügyi bizottság

Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . december 16 .

Dr. Nyikos László s .k.,

	

Dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
а Számvevőszéki és költségvetési

	

az Alkotmányügyi, igazságügyi é s
bizottság elnöke

	

ügyrendi bizo ttság elnöke
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