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Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 93. § (1) bekezdése és 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország 2018.
évi  központi  költségvetéséről szóló  T/15381.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  Országgyűlés  az  államháztartás  központi  alrendszerének  (a  továbbiakban:  központi
alrendszer) 2018. évi

a) bevételi főösszegét [18 740 712,9]18     751     458,2 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [20 101 363,1]20     112     108,4 millió forintban,
c) hiányát 1 360 650,2 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai működési költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét [15 952 888,8]15     894     506,4 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [15 952 888,8]15     894     506,4 millió forintban,



c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai felhalmozási költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét [873 553,3]942     681,0 millió forintban,
b) kiadási főösszegét [1 730 831,3]1     799     959,0 millió forintban,
c) hiányát 857 278,0 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az
európai uniós fejlesztési költségvetés 2018. évi

a) bevételi főösszegét 1 914 270,8 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 2 417 643,0 millió forintban,
c) hiányát 503 372,2 millió forintban

állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5)  Céltartalék  szolgál  a  XI.  Miniszterelnökség  32.  cím,  3.  alcím,  4.  Hazai  bölcsődefejlesztési
program jogcímcsoporton a bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások létrehozására,
fejlesztésére.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(7) A Kormány a fejlesztési szükségletek alapján dönt a 4. § (5) bekezdése szerinti előirányzatból a
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetekbe
történő átcsoportosításról.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30.
cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 25. Turisztikai fejlesztési
célelőirányzata  tartalmazza  a  turizmusfejlesztési  hozzájárulásból  származó  bevétel  mértékének
megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2018. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele
meghaladja  a  XLII.  A  költségvetés  közvetlen  bevételei  és  kiadásai  fejezet,  2.  cím,  7.
Turizmusfejlesztési  hozzájárulás  alcím  eredeti  költségvetési  bevételi  előirányzatát,  akkor  a
pénzforgalmilag  teljesült  bevétel  és  az  eredeti  bevételi  előirányzat  különbségének  megfelelő
összeggel  a  Kormány  határozatával  engedélyezheti  a  XVII.  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium
fejezet,  20.  cím,  33.  alcím,  25.  Turisztikai  fejlesztési  célelőirányzat  kiadási  előirányzatának
növelését.

(1) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési
célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli  fizetési kötelezettségvállalás állomány
összege nem haladhatja meg a [97 500,0]150 000,0 millió forintot.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az  Európai  Mezőgazdasági  Garanciaalap  által  támogatott  programok  és  intézkedések
finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a
XII.  Földművelésügyi  Minisztérium fejezet,  20.  cím,  7.  alcím,  1.  Uniós  programok  árfolyam-
különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7.
alcím,  2.  Egyéb,  EU  által  nem  térített  kiadások  jogcímcsoport  előirányzatain  kizárólag  [a  ]
jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az  Európai  Mezőgazdasági  Garanciaalap  által  támogatott  programok  és  intézkedések
finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a
[XII. Földművelésügyi]XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,  [20]25. cím,  [7]11. alcím, 1.
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Uniós  programok  árfolyam-különbözete  jogcímcsoport,  egyéb  esetben  a  [XII.
Földművelésügyi]XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, [20]25. cím, [7]11. alcím, 2. Egyéb,
EU  által  nem  térített  kiadások  jogcímcsoport  előirányzatain  kizárólag  a  jogszabályban
meghatározott célokra használható fel.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) Az Országgyűlés  a szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi közfeladatot  ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy,  civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi
önkormányzat,  települési  vagy  területi  nemzetiségi  önkormányzat,  gazdasági  társaság,  és  a
humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a
továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők
szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III.
pont 3. alpont c)-m) pontjában, III. pont 5. alpont a) pontjában és III. pont 7. alpont a) pontjában
meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,
b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a
Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a),
illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
intézményt,  szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit  gazdasági
társaságot  -  és  egyéni  vállalkozót  az  a)  és  b)  pont  szerinti  támogatás  30%-ának  megfelelő
támogatás illeti meg,
d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában
meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó
egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke - a 2. melléklet III.
pont 3. alpont l)-m) pontjai kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 76,2%-a.

(3) A 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjában meghatározott szolgáltatások után az egyházi
[fenntartót  ]jogi  személyt  kiegészítő  támogatás  illeti  meg,  amelynek  mértéke  az  érintett
szolgáltatások támogatására biztosított összeg 26%-a.

(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét
a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a
támogatás megállapítására sor került.
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(5)  Az  egyházi  jogi  személy  a  (2)  és  (3)  bekezdés  szerinti  kiegészítő  támogatást  köteles
elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei,
illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(6)  Az (1)  bekezdés  szerinti  támogatás  és  a  [(2)](2)-(3) bekezdés  szerinti  kiegészítő  támogatás
elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2.
melléklet  III.  pont  3.  alpont  j)  pontja  szerinti  támogatás  50%-ának  megfelelő,  amennyiben  a
fenntartó költségvetési vagy köztestületi szerv a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontjával azonos
mértékű támogatás illeti meg.

(8)  A nem állami  szociális  fenntartó  részére  a  kötelező  legkisebb munkabér  (minimálbér)  és  a
garantált  bérminimum  változásával  összefüggésben  felmerült,  a  szociális  hozzájárulási  adó
mértéknek  csökkenéséből  származó  megtakarítások  figyelembe  vételével  meghatározott
többletkiadásaihoz a Kormány rendeletben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl
további hozzájárulást állapíthat meg.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (1) bekezdés új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

76. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)  a  4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  többlettámogatás  igénylési  feltételeit,  az  igény
bejelentésének,  megállapításának,  a  többlettámogatás  folyósításának,  elszámolásának  és  a
felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,
b)  a  7.  melléklet  I.  pont  4.  alpont  d)  pont  szerinti  támogatás  folyósításának,  lemondásának,
pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,
c) a 41. § (8) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének,
megállapításának,  a  többlettámogatás  folyósításának,  elszámolásának  és  a  felhasználás
ellenőrzésének részletes szabályait.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. §
Módosítás jellege: módosítás

77. §

(1) Ez a törvény [2018. január]- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. november 1-
jén lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
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(2) Az 1-33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35-76. §, a 78. §, az 1. melléklet, a 3-9. melléklet 2018.
január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 24. Cím 2. Alcím 3. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  24 Nemzeti Választási Iroda
    2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

      3
2018. évi országgyűlési képviselőválasztás 
[előkészítése]

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  1 Bíróságok
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [67 770,2] 63     213,8
/-4 556,4 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[16 192,8] 15     307,9 /-884,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 2. Cím
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  2 Kúria
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [2 800,8] 2     582,1
/-218,7 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[695,2] 653,5 /-41,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
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  1
A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása

    1
A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása

[156 437,3] 154     437,3
/-2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása

    3
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

[155 322,8] 157     322,8
/+2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai

[24 736,2] 34     575,2
/+9 839,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      10
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

[280,0] 430,0
/+150,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 42. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
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      42
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása

        3
Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával 
kapcsolatos kiadások

650,0
/+650,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím új 94. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      94
Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb 
beruházások

20     000,0 /+20 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 3. Alcím új 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok
    3 Céltartalékok

      4
Hazai bölcsődefejlesztési 
program

3     500,0 /+3 500,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 7. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    [7
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített 
kiadások]

      [1 Uniós programok árfolyam-különbözete] [200,0] /-200,0 m. kiadás/
      [2 Egyéb, EU által nem térített kiadások] [500,0] /-500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 7. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  7 Rendőrség

    2
Felhalmozási 
költségvetés

      6 Beruházások [16 040,8] 17     270,8 /+1 230,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 13. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [3 687,1] 4     763,1
/+1 076,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[754,9] 970,1 /+215,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 56. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Ágazati célfeladatok

      56
Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások

[32 206,1] 35     206,1 /+3 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím új 11. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    11
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített 
kiadások

      1 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 /+200,0 m. kiadás/
      2 Egyéb, EU által nem térített kiadások 500,0 /+500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 30. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      30 Közúthálózat felújítása [40 018,5] 46     147,5 /+6 129,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 25. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat [87,2] 144,9 /+57,7 m. kiadás/

[24 912,8] 41     255,1 /+16 342,3 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím 12. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      12
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
működtetése

[650,2] 950,2
/+300,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 2. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

    3
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás intézményei

      2 Felhalmozási költségvetés

        6 Beruházások [180,2] 1     822,1
/+1 641,9 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím
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Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  5 Egyetemek, főiskolák [310 780,2] 305     639,8 /-5 140,4 m. bevétel/
    1 Működési költségvetés
      5 Egyéb működési célú kiadások [10 236,8] 5     096,4 /-5 140,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  5 Egyetemek, főiskolák [310 780,2] 311     121,6 /+341,4 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
      1 Működési költségvetés

        1 Személyi juttatások [16 423,5] 17     506,9
/+1 083,4 m.

kiadás/

        2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 643,8] 2     860,4
/+216,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei [598 429,9] 584     273,4 /-14 156,5 m. bevétel/
      1 Működési költségvetés
        5 Egyéb működési célú kiadások [14 238,3] 81,8 /-14 156,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei [598 429,9] 598     198,3 /-231,6 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei [598 429,9] 604     592,2 /+6 162,3 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    3 Országos Sportegészségügyi Intézet [1 405,1] 1     367,0 /-38,1 m. bevétel/
      1 Működési költségvetés
        [5 Egyéb működési célú kiadások] [38,1] /-38,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    3 Országos Sportegészségügyi Intézet [1 405,1] 1     427,0 /+21,9 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  11 Közgyűjtemények
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [9 591,9] 9     608,8 /+16,9 m. kiadás/
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      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[1 969,3] 1     972,7 /+3,4 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [5 881,1] 6     297,1
/+416,0 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [3 621,8] 3     626,8 /+5,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 11. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  11 Közgyűjtemények
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [9 591,9] 9     611,8
/+19,9 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[1 969,3] 1     973,3 /+4,0 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások [5 881,1] 5     927,8
/+46,7 m.

kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások [3 621,8] 3     627,4 /+5,6 f. kiadás/

      7 Felújítások [140,0] 563,2
/+423,2 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 12. Cím 
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  12 Művészeti intézmények
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [8 782,6] 9     387,8
/+605,2 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[2 037,7] 2     156,9
/+119,2 m.

kiadás/

      3 Dologi kiadások [7 551,6] 8     427,2
/+875,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet új 13. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  13 Kopp-Skrabski Demográfiai és Családkutató Intézet
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások 350,0 /+350,0 m. kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

70,0 /+70,0 m. kiadás/

      3 Dologi kiadások 210,0 /+210,0 m. kiadás/
    2 Felhalmozási költségvetés
      6 Beruházások 20,0 /+20,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  14 Országos Mentőszolgálat [39 428,6] 38     132,8 /-1 295,8 m. bevétel/
    1 Működési költségvetés
      [5 Egyéb működési célú kiadások] [1 295,8] /-1 295,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  14 Országos Mentőszolgálat [39 428,6] 40     008,1 /+579,5 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 16. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  16 Országos Közegészségügyi Intézet
    1 Működési költségvetés

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[599,7] 641,3
/+41,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 17. Cím
Módosítás jellege: módosítás
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  17 Országos Vérellátó Szolgálat [12 130,5] 11     893,4 /-237,1 m. bevétel/
    1 Működési költségvetés
      [5 Egyéb működési célú kiadások] [237,1] /-237,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 17. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  17 Országos Vérellátó Szolgálat [12 130,5] 12     142,7 /+12,2 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg [Intézményfenntartó ]Központ

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Felsőoktatási feladatok támogatása
      2 Lakitelek Népfőiskola támogatása [300,0] 625,0 /+325,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3 Felsőoktatási feladatok támogatása
      3 Kiválósági támogatások [11 044,1] 26     044,1 /+15 000,0 m. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása
      9 Tarpai sportkollégium támogatása 100,0 /+100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím új 5. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása

      5
Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, 
Lakitelek

50,0 /+50,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása
      6 László Gyula Intézet támogatása 80,0 /+80,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím új 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása
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      7 Hangszercsere program 3     000,0 /+3 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 18. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása

      18
Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása

        3 Határtalanul! program támogatása [1 989,0] 2     940,9
/+951,9 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 11. Alcím új 21. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    11
Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása

      21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás 444,5 /+444,5 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 12. Alcím 7. 
Jogcímcsoport új 4. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    12
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra

      7
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi
kultúra támogatása

        4 Csoóri Sándor Alap 5     000,0
/+5 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 15. Alcím 3. 
Jogcímcsoport 6. Jogcím
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Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
      3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

        6
Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának 
támogatása

[2 600,0] 2     788,0 /+188,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 15. Alcím 3. 
Jogcímcsoport 7. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
      3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

        7
Fiatalok [első sikeres KRESZ-vizsgájának támogatása]vezetői engedélyének 
megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 16. Alcím 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    16
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális 
feladatok támogatása

      6 Családpolitikai Programok [666,0] 3     666,0
/+3 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19 Szociális célú humánszolgáltatások

      1
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások
támogatása

[80 475,6] 73     575,6
/-6 900,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím új 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19 Szociális célú humánszolgáltatások

      11
Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés

6     900,0
/+6 900,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 23. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23 Sporttevékenység támogatása
      23 Szabadidősport támogatása [672,4] 522,4 /-150,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím új 38. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23 Sporttevékenység támogatása

      38
Magyar Természetjáró Szövetség 
támogatása

300,0 /+300,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
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        3
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása

[51,3] 31,3
/-20,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek

        8 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért [20,0] 40,0
/+20,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25. 
Jogcímcsoport 6-13. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        6
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége

[146,7] 154,0
/+7,3 m.
kiadás/

        7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége [186,2] 195,5
/+9,3 m.
kiadás/

        8
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége

[181,6] 190,7
/+9,1 m.
kiadás/

        9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [186,2] 195,5
/+9,3 m.
kiadás/

        10
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége

[23,0] 24,1
/+1,1 m.
kiadás/

        11 Autisták Országos Szövetsége [58,9] 61,8
/+2,9 m.
kiadás/

        12 Siketvakok Országos Egyesülete [26,0] 27,3
/+1,3 m.
kiadás/

        13
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 
Alapítványok Országos Szövetsége

[76,4] 80,2
/+3,8 m.
kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25. 
Jogcímcsoport 23-27. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        23 Dévény Anna Alapítvány [40,4] 42,4
/+2,0 m.
kiadás/

        24 Kézenfogva Alapítvány [14,0] 14,7
/+0,7 m.
kiadás/

        25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum [14,0] 14,7
/+0,7 m.
kiadás/

        26 Afázia Egyesület [7,0] 7,4
/+0,4 m.
kiadás/

        27
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Egyesülete

[7,0] 7,4
/+0,4 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 55. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    55
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

      9
Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása

[12 502,5] 15     277,5
/+2 775,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 55. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    55
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

      9
Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása

[12 502,5] 16     010,6
/+3 508,1 f.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 55. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

      9
Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása

[12 502,5] 12     645,1
/+142,6 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 55. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    55
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

      26 Görögkatolikus Metropólia támogatása 300,0 /+300,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 56. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    56 Nemzetiségi támogatások [1 659,7] 2     597,4 /+937,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 58. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    58
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása

[1 192,5] 1     220,2
/+27,7 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 60. Alcím
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Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    60
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, 
felújításra, pályázati önrészre

[3,9] 4,4
/+0,5 m.
kiadás/

[878,5] 1     000,0
/+121,5 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 6. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Alap

      1 Családi támogatások
        6 Életkezdési támogatás [6 029,6] 6     629,6 /+600,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 21. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    2
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása

[3 217,0] 3     629,6
/+412,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIV. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
  1 MMA Titkársága
    1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
      1 Működési költségvetés

        1 Személyi juttatások [2 640,1] 3     290,0
/+649,9 m.

kiadás/

        2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[445,2] 575,3
/+130,1 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLI. Fejezet 3. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
  3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
    1 Jutalékok és egyéb költségek

      2 Forint elszámolások [50 192,4] 46     192,4
/-4 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLI. Fejezet 3. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
  3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

    2
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
kiadások

[2 950,0] 1     950,0
/-1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [362 600,0] 369     600,0
/+7 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 18. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    18 Reklámadó [16 900,0] 14     000,0
/-2 900,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
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Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [3 090 694,8] 3     021     567,1
/-69 127,7 m.

bevétel/

[747 950,8] 817     078,5
/+69 127,7 f.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím új 7. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    7 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 11     400,0
/+11 400,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 3. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  3 Lakosság költségvetési befizetései

    1 Személyi jövedelemadó [2 090 200,0] 2     090     709,1
/+509,1 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 3. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  3 Lakosság költségvetési befizetései

    1 Személyi jövedelemadó [2 090 200,0] 2     095     700,0
/+5 500,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet új 27. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  27 Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása 1     000,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 29. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  29 Lakástámogatások

    1 Egyéb lakástámogatások [25 250,0] 35     250,0
/+10 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások [3 000,0] 2     000,0
/-1 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [11 800,0] 8     970,1
/-2 829,9 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [11 800,0] 8     876,6
/-2 923,4 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [11 800,0] 11     612,0
/-188,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [11 800,0] 10     705,5
/-1 094,5 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 25. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      25
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos 
kiadások

[4 000,0] 3     500,0
/-500,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 25. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      25
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos
kiadások

[4 000,0] 2     500,0
/-1 500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    5
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség

[18 392,9] 20     669,7
/+2 276,8 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    5
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség

[18 392,9] 17     951,6
/-441,3 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    5
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség

[18 392,9] 17     893,5
/-499,4 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    5
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség

[18 392,9] 16     792,9
/-1 600,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    5
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség

[18 392,9] 12     263,9
/-6 129,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 33. Cím 14. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  33
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése

    14
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség

[1 800,0] 1     500,0
/-300,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 1. Alcím 5. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

      5 Kiadások támogatására pénzeszköz átadás [100 921,5] 65     921,5
/-35 000,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 82     153,0
/-10 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 91     921,4
/-231,6 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 92     453,0
/+300,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
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Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 95     953,0
/+3 800,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 91     503,0
/-650,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [92 153,0] 72     153,0
/-20 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXI. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek
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    1
Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része és munkáltatói 
nyugdíjbiztosítási járulék

[1 943 429,5] 1     963     429,5
/+20 000,0 m.

bevétel/

    2 Biztosítotti nyugdíjjárulék

      1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [1 285 035,0] 1     300     035,0
/+15 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXI. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      7 Tervezett pénzeszköz-átvétel [100 921,5] 65     921,5
/-35 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    1
Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető 
része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék

[496 161,0] 506     161,0
/+10 000,0 m.

bevétel/

    2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék [867 304,5] 875     304,5
/+8 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 4. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül 
szolgáló bevételek

    4 Egészségügyi hozzájárulás [171 339,8] 181     339,8
/+10 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 4. Alcím
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Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    4 Egészségügyi hozzájárulás [171 339,8] 173     339,8
/+2 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 82     153,0
/-10 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 91     921,4
/-231,6 m.
bevétel/

Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 92     453,0
/+300,0 m.

bevétel/
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Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 95     953,0
/+3 800,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 117.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 91     503,0
/-650,0 m.
bevétel/

Módosítópont sorszáma: 118.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 6. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

    6 Költségvetési hozzájárulások

      10 Tervezett pénzeszköz-átvétel [92 153,0] 72     153,0
/-20 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 119.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 2. Alcím 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai
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    2
Egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásai

      6 Gyermekgondozási díj [162 944,1] 163     244,1 /+300,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

        1
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti 
ellátás

[124 047,5] 129     547,5 /+5 500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 121.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 13. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás
        13 Célelőirányzatok [80 666,0] 80     086,5 /-579,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 122.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 15. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    3 Természetbeni ellátások

      1
Gyógyító-megelőző 
ellátás

        15 Mentés [39 745,2] 40     324,7 /+579,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 123.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 18. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás
        18 Összevont szakellátás [811 159,7] 810     928,1 /-231,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 124.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 19. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

        19
Népegészségügy 
fejlesztése

1     703,3 /+1 703,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 125.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 20. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

        20
[Alapellátás és népegészségügy ]Háziorvosi 
ellátás fejlesztése

[7 903,3] 8     333,3
/+430,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 126.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 21. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
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  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

        21
Gyógyító-megelőző ellátás 
céltartalék

[19 921,3] 16     088,0 /-3 833,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 127.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 21. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

        21
Gyógyító-megelőző ellátás 
céltartalék

[19 921,3] 19     271,3 /-650,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 128.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT: [43 577,8]45 577,8 millió forint

Módosítópont sorszáma: 129.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 400 000]3 000 000 forint/számított létszám/év
A központi  költségvetés  a  számított  szakmai  létszám alapján  támogatást  biztosít  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben  (a
továbbiakban:  Gyvt.)  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak
megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a
személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt
működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez
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utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
valamennyi település feladat-ellátását biztosítja.
Támogatás  nyújtható  a  fentiek  szerint  meghatározott  települési  önkormányzatoknak  a  Gyvt.
szerinti  ellátási  területen  kívüli  települések  ellátásához is,  figyelembe véve  azon jogszabályi
rendelkezést,  hogy –  közös  hivatalhoz  tartozó  település  esetén  –  a  közös  hivatalhoz  tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben
az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás
igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.
E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.

Módosítópont sorszáma: 130.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

b) Család- és gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000]3 000 000 forint/számított létszám/év
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely
települési önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, a Gyvt.-
ben és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működtetett
család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos
költségei figyelembevételével.
A  támogatásra  jogosult  önkormányzat  e  támogatásból  a  járáshoz  tartozó  összes  településen
biztosítja  a  feladatellátást.  Társult  feladatellátás  csak  abban  az  esetben  támogatható,  ha  annak
székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

Módosítópont sorszáma: 131.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
d) pont db) alpont
Módosítás jellege: módosítás

db) Személyi gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [330 000]210 000 forint/fő
A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai
szabályok  alapján  biztosított  személyi  gondozás  keretében  kizárólag  személyi  gondozásra
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megállapodást  kötött  ellátottak  után  jár.  E  feladat  ellátásában  közfoglalkoztatottak  nem
működhetnek közre.
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  tervezéskor  a  személyi  gondozásra  megállapodással
rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált ellátotti
létszám.  Elszámoláskor  a  személyi  gondozásra  megállapodással  rendelkező  és  az  ellátást
ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák
száma osztva 252-vel.

Módosítópont sorszáma: 132.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei e)
pont
Módosítás jellege: módosítás

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 100 000]2 500 000 forint/szolgálat
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki
szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak
megfelelően tartja fenn.
A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 133.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei j)
pont
Módosítás jellege: módosítás

j) Családi bölcsőde
FAJLAGOS ÖSSZEG: [346 000]360 000 forint/fő
A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §-a és
a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján szervezett feladatellátás után
jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott
gyermekek után vehető igénybe.
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  tervezéskor  az  ellátottak  éves  becsült  számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi
jelentőlapok  szerinti,  naponta  ténylegesen  ellátásban  részesülő  gyermekek  száma  alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.
Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő –
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást
nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.
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Módosítópont sorszáma: 134.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
k) pont
Módosítás jellege: módosítás

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG: [490 000]468 350 forint/férőhely
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a Kiegészítő
szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelő módon átmeneti szállást és éjjeli
menedékhelyet  tartanak fenn hajléktalanok részére.  A támogatás a  települési  önkormányzatot  a
hajléktalanok  átmeneti  szállásán  a  ténylegesen  betöltött,  éjjeli  menedékhelyén  a  működő
férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan
férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz.
A jogcím szerinti támogatás 50%-a igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén.

A férőhelyek  számának  meghatározása:  tervezéskor  a  gondozási  napokon  rendelkezésre  álló
férőhelyek  éves  becsült  összege  osztva  365-tel,  elszámolásnál  az  átmeneti  szállás  esetében  a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.
Amennyiben  a  hajléktalanok  átmeneti  intézményi  ellátásáról  –  a  Kiegészítő  szabályok  5.d)-e)
pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a lakhatási szolgáltatásban és az önálló életvitel
fenntartása  érdekében szükség szerinti  mértékű szociális  munkában egyaránt  részesülők után  a
fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 135.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei l)
pont
Módosítás jellege: módosítás

l) Támogató szolgáltatás
Alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 100 000]3 000 000 forint/év/szolgálat
Teljesítménytámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 800 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a Kiegészítő
szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően támogató szolgáltatást tartanak
fenn.  A támogatásra  jogosult  települési  önkormányzatot  alaptámogatás  illeti  meg a szolgálatok
száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők
szerint.
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
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AT = alaptámogatás,
Fe  =  feladategység:  a  halmozott  fogyatékossága  vagy  autizmusa  miatt  szociálisan  rászorult
személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra,
illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,
Tt = teljesítménytámogatás.

Feladategységek  számának  meghatározása:  tervezéskor  a  feladategységek  tervezett  száma,  de
legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de
legfeljebb a befogadott feladategység.
Támogató  szolgáltatás  esetén  évente  legalább  1200  feladategységet,  nem egész  évben  történő
támogatás  esetén  ennek  időarányos  részét  személyi  segítéssel  kell  teljesíteni.  Ahány
feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít,  annyi szállítási szolgáltatással teljesített
feladategység  nem  vehető  figyelembe  a  teljesített  feladategység  meghatározása  során.  A
szállításhoz  kapcsolódó  személyi  segítés  aránya  a  személyi  segítésen  belül  az  elszámolható
feladategység legfeljebb 50%-a lehet.
Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató  – évi 3000 feladategység,  nem  egész évben történő
támogatás esetén ezek időarányos része – nem  teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás
arányos részét vissza kell fizetni.

Módosítópont sorszáma: 136.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
m) pont
Módosítás jellege: módosítás

m) Közösségi alapellátások
Alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 400 000]2 000 000 forint/év/szolgálat
Teljesítménytámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 000 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a Kiegészítő
szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak  megfelelően  pszichiátriai  betegek  részére
nyújtott  közösségi  alapellátást  vagy  szenvedélybetegek  részére  nyújtott  közösségi  alapellátást
biztosító  szolgálatot  tartanak  fenn.  A  támogatásra  jogosult  települési  önkormányzatot
alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított
feladategységek alapján a következők szerint:
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
AT= alaptámogatás,
Fe = feladategység,
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban
részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,
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b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban
részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség
által  okozott  mentális és viselkedési zavarokban – különösen játék- vagy munkaszenvedélyben,
társfüggőségben – szenvedő ellátott.
Tt = teljesítménytámogatás.

Feladategységek  számának  meghatározása:  tervezéskor  a  feladategységek  tervezett  száma,  de
legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de
legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató – éves átlagban
40  fő,  nem  egész  évben  történő  támogatás  esetén  ezek  időarányos  része  –  nem  teljesül,
elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

Módosítópont sorszáma: 137.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
n) pont
Módosítás jellege: módosítás

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 1 379,8 millió forint
A támogatásra az a  járásszékhely települési  önkormányzat  jogosult,  amely az általa  fenntartott
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt.  [40/A. § (2) bekezdés ag) pontja ]szerinti
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.
Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Közös szabály az a)-m) alpontok szerinti támogatások fajlagos összegei tekintetében:
A Kiegészítő  szabályok  2.a)  pontja  szerinti  igénylést  követően,  2017.  december  22-éig  –  az
előirányzatból  fennmaradó  összeg  erejéig  –  az  államháztartásért  felelős  miniszter  dönt  az
önkormányzatokat  az  a)-m)  alpontok  szerint  megillető  egyes  támogatások  kiegészítő  fajlagos
összegeiről.

Módosítópont sorszáma: 138.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 4. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:  [2
848 000]2 606 040 forint/számított létszám/év
A központi  költségvetés  a  Kjt.,  valamint  a  Kjtvhr.,  továbbá egyéb,  a  kereseteket  meghatározó
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jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a
hajléktalan  személyek  tartós  bentlakást  nyújtó  szociális  intézményeit  fenntartó,  valamint  a
gyermekek  és  családok  átmeneti  gondozását  biztosító  települési  önkormányzatok  részére,  az
általuk  foglalkoztatott  szakmai  dolgozók  béréhez,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szociális
hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás  a  települési  önkormányzatot  a  Kiegészítő  szabályok  5.j)  pontja  szerint  számított
segítői létszám után illeti meg.
Az átlagbéralapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a gyermekek
átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes szülői jogviszonyt
létrehozó  írásbeli  megállapodást  kötöttek,  és  a  helyettes  szülői  tevékenység  folytatására  a
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve az önálló helyettes szülői
ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői
ellátással kapcsolatos költségekre fordítható.

Módosítópont sorszáma: 139.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 4. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont ac) alpont
Módosítás jellege: módosítás

ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Tsz = Gsz * ÁBsz
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert összege.
A támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő kifizetésére is. A
Kiegészítő  szabályok  2.a)  pontja  szerinti  igénylést  követően,  2017.  december  22-éig  –  az
előirányzatból a b) pont szerinti  döntés után fennmaradó összeg erejéig – az államháztartásért
felelős  miniszter  dönt  az  önkormányzatokat  megillető  kiegészítő  bértámogatás  fajlagos
összegéről.

Módosítópont sorszáma: 140.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 7. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

aa) Az ellátottak számának meghatározása
Az ellátottak számának meghatározása:
– tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-
cal,
– elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva
230-cal.
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A  beíratott  és  a  támogatás  szempontjából  figyelembe  vett  gyermekek  létszáma  egyetlen
alkalommal  és  összesen  sem  haladhatja  meg  a  szolgáltatói  nyilvántartásban  szereplő
férőhelyszámot.  Az  adott  hónapban  valamennyi  nyitvatartási  napon  figyelembe  vehető  az  a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos
nevelési  igényű  gyermek  azon  a  napon,  amikor  korai  fejlesztésben  részesül.  Nem  vehető
figyelembe ugyanakkor az adott  hónap egyetlen nyitvatartási  napján sem az a  gyermek, aki  a
hónapban 10 napnál többet hiányzott. A fentiek szerint figyelembe vehető sajátos nevelési igényű
gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 141.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 7. normatíva igénybevétel feltételei a)
pont ab) alpont
Módosítás jellege: módosítás

ab) A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása
MBsz = [2 ]ha Le>=3, akkor 2,5 fő, egyébként 1,5 fő

BBsz = [ Le /12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő ] +

[ Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka ] +

[ (ha Le > 60, akkor +2 fő kisgyermeknevelő) ] +

egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó

ahol:
MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak aa) alpont szerinti elismert létszáma.

A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a fenti képlet
szerinti létszám, de legfeljebb a 2018. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók –
teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz:
Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz

ahol:
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei

kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők,

szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve.

Módosítópont sorszáma: 142.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet IV. rész 1. normatíva igénybevétel feltételei e) 
pont
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Módosítás jellege: módosítás

e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 1 213,2 millió forint
A  támogatás  a  muzeális  intézményeket  fenntartó  települési  önkormányzatokat  illeti  meg[,]
elsősorban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján
önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához.
Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter
határozza meg, az alábbi szempontok figyelembevételével:
− a 2012-2016. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év változása,
− leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest,
− szakmai besorolás,
− a települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma,
− az önkormányzat területi elhelyezkedése.
A támogatásból  [a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai,  Szentendre Város
Önkormányzata,  Tata  Város  Önkormányzata,  ]az  a)  pont  szerinti  támogatásban  részesülő
önkormányzatok,  Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
A támogatás folyósítása egy összegben, január hónapban történik.

Módosítópont sorszáma: 143.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet IV. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 9 738,0 millió forint
Az  előirányzat  a  nemzeti  és  kiemelt  minősítésű  színházművészeti  szervezetek  művészeti  és
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.

[Az előirányzaton belül:]

[aa) 2 903,8 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek,

ab) 6 834,2 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek

művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.]

Módosítópont sorszáma: 144.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet IV. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei b)
pont
Módosítás jellege: módosítás
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b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 182,9 millió forint
Az  előirányzat  a  nemzeti  és  kiemelt  minősítésű  táncművészeti  szervezetek  művészeti  és
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.

[Az előirányzaton belül:]

[ba) 57,0 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek,

bb) 125,9 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek

művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.]

Módosítópont sorszáma: 145.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet IV. rész 2. normatíva igénybevétel feltételei c) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 2 939,7 millió forint
Az előirányzat  a nemzeti  és kiemelt  minősítésű zenekarok és énekkarok működési támogatását
szolgálja.

[Az előirányzaton belül:]

[ca) 2 788,4 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok,

cb) 151,3 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok

támogatását.]

Módosítópont sorszáma: 146.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) pont mc) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

m) A III.7. pont esetében

mc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja)  vagy az igénybevétel
utolsó hónapjában nem egész hónapra  jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi
nyilvántartásban, [de nem egész hónapra, ]akkor a támogatás – III.7. pontban előírt legfeljebb
10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok
száma  alapján  jár,  feltéve,  hogy  ezeken  a  napokon  a  gyermek  jogviszonyban  is  állt  az
intézménnyel;
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Módosítópont sorszáma: 147.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 7. normatíva
Módosítás jellege: módosítás

7. Pannon Park beruházási projekt támogatása

Előirányzat: [1 700,0]7 880,0 millió forint

Az  előirányzat  szolgál  a  Pannon  Park  beruházási  projekt  2018.  évi  munkálatainak
megvalósítására.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  kultúráért  felelős
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért
felelős  miniszterrel  egyetértésben  köt  támogatási  szerződést.  A  [támogatási  szerződés  csak
abban  az  esetben  köthető  meg,  ha  Budapest  Főváros  Önkormányzata  a  2017.  évi
költségvetési  törvény  3.  melléklet  II.7.  pontjában  szereplő  költségvetési  támogatást  –
ideértve  a  I.  pont  11.  alpont  d)  pont  alapján  tárgyévben  lehívott  összeget  is  –  teljes
egészében felhasználta,  és  azzal  legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámolt.  Ebben az
esetben
- a ]támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon
belül történik és
[-] a további részletek tárgyévi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet
sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig
elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 148.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása

Előirányzat: 1 000,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Blaha Lujza tér rendezésének támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros Önkormányzata részére. A támogatás 50%-ának (a
továbbiakban: előleg) folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik és a
további  részletek  tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására  csak  abban  az  esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november
15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
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előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 149.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Hermina garázs beruházás támogatása

Előirányzat: 2 659,0 millió forint

Az előirányzat  szolgál  a  Hermina  garázs  beruházás  előkészítésére  és  tárgyévi  munkálatainak
megvalósítására.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  kultúráért  felelős
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon
belül történik és
- a további részletek tárgyévi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet
sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig
elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 150.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. Az Áht. szerinti támogató

c)  az  I.3.,  II.4., II.7.  és  II.[7]14.  pontok  szerinti  jogcímek  esetében  a  kultúráért  felelős
miniszter.

Módosítópont sorszáma: 151.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C D

1 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

...

13 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben

...

48



[15 Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)]

...

18 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben

...

21 Uniós programok árfolyam-különbözete (25. cím, 11. alcím, 1. jogcímcsoport)

...

96 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

...

101 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben

[102 Egyéb, EU által nem térített kiadások (20. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport)]

...

110 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben

...

113 Egyéb, EU által nem térített kiadások (25. cím, 11. alcím, 2. jogcímcsoport)

Módosítópont sorszáma: 152.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat új 38. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

A B C D

1 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

...

37 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben

38 Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása (27. cím)

Módosítópont sorszáma: 153.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat új 75. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

A B C D

1 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

...

72 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben

...
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75 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)

Módosítópont sorszáma: 154.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat új 125. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

A B C D

...

125 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés

Módosítópont sorszáma: 155.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész címe
Módosítás jellege: módosítás

I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ [és]ÉS OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ

ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS

Módosítópont sorszáma: 156.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 3. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az
oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon
nyilvántartásba vett  fenntartója az ilyen intézmény által  pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
személy után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, ha

a) a pedagógus  [végzettsége és szakképzettsége]szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel
az Nkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,

Módosítópont sorszáma: 157.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 4. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4.  Az iskolában,  a  kollégiumban,  a  gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
valamint a pedagógiai szakszolgálati  intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása
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a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege

aa) általános iskolában 4 505 000 forint/számított létszám/év,

ab)  gimnáziumban,  szakgimnáziumban  (szakképzési  és  nem  szakképzési  évfolyamon
[egyarányt)]egyaránt),  művészeti  szakgimnáziumban,  szakközépiskolában  –  beleértve  a
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és az érettségire való felkészítő évfolyamokat is –,
szakiskolában és készségfejlesztő iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási  intézményben és köznevelési  intézményben működő utazó gyógypedagógusi,  utazó
konduktori hálózat esetén 4 690 000 forint/számított létszám/év,

ac) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni és csoportos foglalkozás keretében
való részvétel esetében 4 405 000 forint/számított létszám/év,

ad) kollégiumban 4 509 000 forint/számított létszám/év,

ae) pedagógiai szakszolgálati intézményben 4 359 000 forint/számított létszám/év.

Módosítópont sorszáma: 158.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 4. pont b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4.  Az iskolában,  a  kollégiumban,  a  gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
valamint a pedagógiai szakszolgálati  intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása

b) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási,
valamint  a  pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  a  pedagógus
[végzettséggel,]szakképzettséggel vagy [szakképzettséggel]szakképesítéssel nem rendelkező[, a]
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 831
000 forint/számított létszám/év.

Módosítópont sorszáma: 159.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet I. rész 5. pont d) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak  létszámának  megállapításához szükséges  –  az  óvoda  kivételével  –  a  nevelési-
oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók létszámának meghatározása

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali
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munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos  vagy pszichés  fejlődési  zavarral  küzdő  sajátos  nevelési  igényű  tanulót  két
főként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a nevelésük,
oktatásuk  a  többi  tanulóval  együtt  történik.  Ha  az  óvodában,  a  nappali  rendszerű  iskolai
oktatásban a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs,  rehabilitációs  foglalkoztatást  nem  saját  alkalmazottjával  (vagy  óraadó
pedagógussal), hanem utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével láttatja
el az intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként
vehető figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 160.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet III. rész 1. pont a) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó

a)  az  Nkt.  szerinti  ingyenes  tankönyvek  biztosítása  érdekében  a  nappali  rendszerű  iskola,  a
nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola

aa)  [első és második ]első-negyedik  évfolyamán 2018. október 1-jén tanulói jogviszonyban
álló tanulók létszáma alapján 9 000 forint/fő/év,

ab)  ötödik,  hatodik  és nyolcadik  évfolyamán 2018. október-1-jén tanulói jogviszonyban álló
tanulók létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,

ac)  [harmadik-ötödik]hetedik évfolyamán[,  amennyiben  a  tanulók] 2018.  október  [1-jei
létszáma meghaladja a 2017/2018-as tanév harmadik-ötödik évfolyamára beiratkozott ]1-
jén tanulói  jogviszonyban álló  tanulók  [2017. október 1-jei  létszámát,  a többletlétszám ]
létszáma alapján [12 000]15 000 forint/fő/év,

ad) kilencedik évfolyamán 2018. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma
alapján 20 000 forint/fő/év,

Módosítópont sorszáma: 161.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet III. rész 1. pont b) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó

b) az a) pont szerinti tanulók kivételével,  [az általános iskolával vagy ]a  középfokú iskolával,
nemzetiségi  és  gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  feladatot  ellátó  iskolával  tanulói
jogviszonyban  álló  nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  és  jogszabályban  meghatározott
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normatív  kedvezményekben  részesülő  tanulók  2018.  október  1-jei  létszáma  alapján  12  000
forint/fő/év

Módosítópont sorszáma: 162.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet VI. rész 15. pont
Módosítás jellege: módosítás

15.  Ha  az  alapfokú  művészeti  iskola  nem  vesz  részt  a  kötelező  feladatellátásban,  a  tanuló  a
támogatás  megállapításánál  akkor  vehető  figyelembe,  ha  a  szolgáltatás  igénybevételét  fizetési
kötelezettséghez  kötötték,  azt  beszedték,  valamint  a  fizetés  mértéke  eléri  legalább  az  állami
alapfokú művészeti  iskolára vonatkozó jogszabályban meghatározott  térítési  díj  összegének alsó
határát. Ezen szabályt a 2017/2018. tanévben az alapfokú művészeti iskola előképző és az alapfokú
évfolyamok első évfolyamain, azt követő tanévekben pedig felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 163.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

I. A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja:
Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI  DOLGOZÓK  ÁTLAGBÉRÉNEK  ELISMERT ÖSSZEGE:  [2  848  000]2  606  040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb,
a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást
biztosít  a  bentlakást  nyújtó  szociális  –  kivéve  hajléktalanok  átmeneti  intézményei  –  és
gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbéralapú támogatás
a fenntartók által fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez
kapcsolódó  szociális  hozzájárulási  adójához  jár,  és  az  intézmény  működésével  összefüggésben
használható fel.

Módosítópont sorszáma: 164.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész c) pont
Módosítás jellege: módosítás

c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = [Gsz*Ksz1*2 848 000]Gsz*Ksz1*2 606 040

ahol:
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Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,

szolgáltatásonként.

Módosítópont sorszáma: 165.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész d) pont
Módosítás jellege: módosítás

d) A nevelőszülői ellátás támogatása

T = (Nsz*Nszad ) + [(Gsz*Ksz1*2 848 000](Gsz*Ksz1*2 606 040 )

ahol:
tervezésnél:
Nsz  =  nevelőszülők  becsült  létszáma,  amely  nem  lehet  több  a  szolgáltatói  nyilvántartásban
szereplő létszámnál
NSzad  = a  Gyvt.  66/H.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási
adóval számított összege* 365 nap
elszámolásnál:
Nsz = nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő létszámnál
NSzad  = a  Gyvt.  66/H.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási
adóval számított összege * a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok számával,
legfeljebb 365 nap
ahol:
a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  töltött  napok  száma:  az  összes  nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma osztva az átlagos nevelőszülői létszámmal

Módosítópont sorszáma: 166.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész d) pont táblázat 45. sor
Módosítás jellege: módosítás

A B C D E

1 Főtípus Típus Altípus
Szorzószá
m (Ksz1) Kiegészítő rendelkezések

...
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45

Gyermekvédelem 
[Gyvt. 15. § (3) 
bekezdés a) és b) 
pontja]

utógondozó
i ellátás

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 
pontja alapján 
utógondozó 
otthonban, 
utógondozó 
lakásotthonban 
biztosított 
utógondozói ellátás

1,10

Támogatás vehető igénybe
a fenntartó által – 
gyámhivatal határozata 
alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 
pontjában meghatározott 
ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a
szerinti utógondozói 
ellátásban részesített 18-25
éves korú fiatal felnőtt 
után.

Módosítópont sorszáma: 167.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész A) alrész címe
Módosítás jellege: módosítás

II. A központi költségvetés a nem állami fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja: A
gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő

béralapú támogatása

A)  GYERMEKVÉDELMI  SZAKELLÁTÁSI  INTÉZMÉNYBEN  PEDAGÓGUS-
MUNKAKÖRBEN  FOGLALKOZTATOTTAK  ÁTLAGBÉRÉNEK  ELISMERT  KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA: [1 697 530]1 939 490 /év/foglalkoztatott

Módosítópont sorszáma: 168.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész A) alrész igénybevétel feltételei b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

b)  A  gyermekvédelmi  szakellátási  intézményekben  pedagógus-munkakörben  foglalkoztatottak
átlagbére kiegészítő támogatásának számítása
T = Gypl * [1 697 530]1 939 490

Módosítópont sorszáma: 169.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet III. rész
Módosítás jellege: módosítás

III. Kiegészítő szabályok

1. Az e melléklet szerinti támogatások [2018. december]2019. január 31-ig használhatók fel.

2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
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XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint a magasabb összegű
családi  pótlékra  jogosító  betegségekről  és  fogyatékosságokról  szóló  5/2003.  (II.  19.)  ESzCsM
rendelet 1. számú melléklet II. Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság.

3. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatási rend
szerint szolgáltat adatot.

4. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe venni, amely az
intézménybe történő felvétel  napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be.  A
gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is
figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik.

5. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak száma egyetlen
napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott  férőhelyszám 105%-át,
éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó
ellátás,  utógondozói  ellátás  nevelőszülő,  illetve  gyermekotthon,  utógondozó otthon által  történő
biztosítása  esetén  az  ellátottak  száma  éves  átlagban  nem  haladhatja  meg  a  fenntartó  által
működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni
összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói
nyilvántartásban  szereplő  férőhelyszámnál,  e  pont  rendelkezéseit  ahhoz  viszonyítottan  kell
vizsgálni.

6.  A támogatás  igénybevételének  feltétele  az  ellátottak  adatainak  –  a  Szoctv.  20/C.  §  (1)-(4)
bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3a) bekezdése szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint a
jogszabály szerinti időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem
állami szociális fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.

7. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely

a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve és

b)  a  Szoctv.  58/A.  §-a,  illetve  a  Gyvt.  145.  §-a  alapján  az  adott  szociális,  gyermekjóléti
szolgáltatóra,  intézményre,  hálózatra,  ellátotti  létszámra,  férőhelyszámra  befogadást  nyertek,
vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.

8. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények (szenvedélybetegek
otthona,  rehabilitációs  intézménye,  rehabilitációs  lakóotthona)  esetében  a  támogatás  az  OEP-
finanszírozással együtt is igénybe vehető.

9.  A gyermekvédelmi  szakellátáshoz kapcsolódó támogatás  igénybevételére  a  következő sajátos
szabályok vonatkoznak:

a)  ha  a  gyermekvédelmi  szakellátásban  részesülő,  és  a  Gyvt.  45.§  (6)  bekezdése  alapján  az
utógondozói  ellátásban  részesülő  szülő  kérelmére  átmeneti  gondozásban  részesülő  gyermek
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bölcsődei  vagy  családi  napközi  ellátásban  vagy  gyermek,  fiatal  felnőtt  köznevelési
szolgáltatásban  részesül,  a  bölcsődei  vagy  családi  napközi  ellátást  vagy  a  köznevelési
szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 40. § (1) bekezdés
a)-b) és e) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra jogosult,

b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az intézményen belül
oktatott  tanulók létszáma alapján az ellátott  feladathoz kapcsolódóan az országos nemzetiségi
önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 40. §
(1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti támogatásra jogosult.

10. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e melléklet szerint
támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá
nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó
és  támogatott)  –  szociális,  gyermekjóléti  vagy  gyermekvédelmi  szolgáltatásban  részesül,  a
támogatás  szempontjából  az  adott  napon  ellátottként  csak  annál  az  engedélyesnél  vehető
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 6. pont szerinti időszakos jelentést.

11. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe több,
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás és gyermekvédelmi
szakellátás esetén.

12. A 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-m) pontjában, III. pont 5. alpont a) pontjában és III. pont 7.
alpont  a)  pont  szerinti  támogatást  a  nem  állami  szociális  fenntartók  az  általuk  fenntartott
intézményben  foglalkoztatott  munkatársak  béréhez,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szociális
hozzájárulási adójához, és az intézmény működésével összefüggő egyéb kiadásaikhoz használhatják
fel. Ezen támogatások – a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pontjától eltérően – 2019. január 31-
éig használhatóak fel.

Módosítópont sorszáma: 170.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet VI. rész e) pont
Módosítás jellege: módosítás

e) Biztos Kezdet Gyerekház: [6 520 000]6 245 115 Ft/év/Gyerekház.

Módosítópont sorszáma: 171.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 1. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

1. Működési támogatás
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ELŐIRÁNYZAT: [1 568,5]1 882,5 millió forint

Módosítópont sorszáma: 172.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet I. rész 2. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

2. Feladatalapú támogatás

ELŐIRÁNYZAT: [1 648,5]1 747,4 millió forint

Módosítópont sorszáma: 173.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. normatíva
Módosítás jellege: módosítás

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

ELŐIRÁNYZAT: [1 192,5]1 220,2 millió forint

Nemzetiségek tekintetében az előirányzat megosztása a következő:

millió forint

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 72,8

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 35,5

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 145,9

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények [211,0]238,7

5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

48,0

6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 165,9

7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 53,0

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 33,4

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 197,9

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 58,4

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 114,0

12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 35,3

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 21,4

A  támogatás  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatot  az  Njtv.  117-122.  §-okban  foglalt
közfeladatai  ellátása  érdekében  létrehozott  nemzetiségi  önkormányzati  intézmények
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.
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II. Rész

А fejezeti bevételi és kiadási főösszegekre vonatkozó módosítási szándék (a módosító javaslat а 
módosítási szándékot parlamenti korrektúrajelölés nélkül tartalmazza):

I. ORSZÁGGYŰLÉS 

5. cím összesen: 1 884,7 2 109,9 316,2

21. cím összesen: 953,1 131,0

22. cím összesen: 320,5 1,0 3,4

23. cím összesen: 7 714,0 7 964,1 250,1

24. cím összesen: 8 585,9 1 195,0

25. cím összesen: 787,0 21,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 124 909,4 10 980,0 -113 929,4
Hazai felhalmozási költségvetés 11 177,4 0,0 -11 177,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. fejezet összesen 136 086,8 10 980,0 -125 106,8

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 385,3 0,0 -2 385,3
Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0 -56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. fejezet összesen 2 441,9 0,0 -2 441,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 809,0 0,0 -1 809,0
Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0 -70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. fejezet összesen 1 879,0 0,0 -1 879,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 1 299,8 0,0 -1 299,8
Hazai felhalmozási költségvetés 31,7 0,0 -31,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. fejezet összesen 1 331,5 0,0 -1 331,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 8 866,8 17,0 -8 849,8
Hazai felhalmozási költségvetés 450,6 3,0 -447,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. fejezet összesen 9 317,4 20,0 -9 297,4

VI. BÍRÓSÁGOK

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 101 414,7 2 258,1 -99 156,6
Hazai felhalmozási költségvetés 13 233,5 0,0 -13 233,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. fejezet összesen 114 648,2 2 258,1 -112 390,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 40 831,0 37,0 -40 794,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 436,5 65,0 -2 371,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. fejezet összesen 43 267,5 102,0 -43 165,5
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 670 831,1 0,0 -670 831,1
Hazai felhalmozási költségvetés 34 575,2 0,0 -34 575,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. fejezet összesen 705 406,3 0,0 -705 406,3

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 8 901,1 630,2 -8 270,9
Hazai felhalmozási költségvetés 53,9 0,0 -53,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. fejezet összesen 8 955,0 630,2 -8 324,8

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 

31. cím összesen: 954,0 1,0 67,3 6,6

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 557 843,6 51 451,5 -506 392,1
Hazai felhalmozási költségvetés 312 720,8 83,6 -312 637,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. fejezet összesen 870 564,4 51 535,1 -819 029,3

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 191 333,0 32 248,6 -159 084,4
Hazai felhalmozási költségvetés 4 962,4 93,1 -4 869,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 11 992,0 0,0 -11 992,0

XII. fejezet összesen 208 287,4 32 341,7 -175 945,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 356 903,5 32 752,4 -324 151,1
Hazai felhalmozási költségvetés 70 431,3 1 758,4 -68 672,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. fejezet összesen 427 334,8 34 510,8 -392 824,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 713 261,6 25 653,1 -687 608,5
Hazai felhalmozási költségvetés 70 114,3 143,3 -69 971,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 963,1 200,0 -7 763,1

XIV. fejezet összesen 791 339,0 25 996,4 -765 342,6

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 272 564,6 55 739,7 -216 824,9
Hazai felhalmozási költségvetés 97 128,1 37 382,9 -59 745,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 355,7 4,0 -351,7

XV. fejezet összesen 370 048,4 93 126,6 -276 921,8

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 176 548,0 3 000,8 -173 547,2
Hazai felhalmozási költségvetés 20 786,5 244,9 -20 541,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVI. fejezet összesen 197 334,5 3 245,7 -194 088,8

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 751 271,0 56 245,2 -695 025,8
Hazai felhalmozási költségvetés 486 467,2 44,0 -486 423,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 138 696,4 0,0 -138 696,4

XVII. fejezet összesen 1 376 434,6 56 289,2 -1 320 145,4

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 147 510,6 6 673,7 -140 836,9
Hazai felhalmozási költségvetés 72 579,7 80,0 -72 499,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. fejezet összesen 220 090,3 6 753,7 -213 336,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 7 641,0 0,0 -7 641,0
Hazai felhalmozási költségvetés 23 331,0 0,0 -23 331,0
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Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 258 635,8 2 827,6 -2 255 808,2
XIX. fejezet összesen 2 289 607,8 2 827,6 -2 286 780,2

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 3 175 165,8 1 006 602,5 -2 168 563,3
Hazai felhalmozási költségvetés 218 839,6 29 245,8 -189 593,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. fejezet összesen 3 394 005,4 1 035 848,3 -2 358 157,1

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 26 562,2 20,0 -26 542,2
Hazai felhalmozási költségvetés 246,0 0,0 -246,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. fejezet összesen 26 808,2 20,0 -26 788,2

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 282,8 33,1 -2 249,7
Hazai felhalmozási költségvetés 85,0 0,0 -85,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. fejezet összesen 2 367,8 33,1 -2 334,7

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 9 895,3 760,7 -9 134,6
Hazai felhalmozási költségvetés 710,7 33,0 -677,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. fejezet összesen 10 606,0 793,7 -9 812,3

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 57 849,1 21 892,2 -35 956,9
Hazai felhalmozási költségvetés 4 762,6 622,6 -4 140,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. fejezet összesen 62 611,7 22 514,8 -40 096,9

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 6 560,4 0,0 -6 560,4
Hazai felhalmozási költségvetés 210,6 0,0 -210,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. fejezet összesen 6 771,0 0,0 -6 771,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 9 991,3 2 210,0 -7 781,3
Hazai felhalmozási költségvetés 65,0 50,0 -15,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. fejezet összesen 10 056,3 2 260,0 -7 796,3

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 029 837,3 73 460,1 -956 377,2
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. fejezet összesen 1 029 837,3 73 460,1 -956 377,2

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 150 500,4 8 274 674,1 7 124 173,7
Hazai felhalmozási költségvetés 206 050,0 848 378,5 642 328,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 911 239,2 1 911 239,2

XLII. fejezet összesen 1 356 550,4 11 034 291,8 9 677 741,4

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 105 938,8 42 017,7 -63 921,1
Hazai felhalmozási költségvetés 70 427,5 18 609,9 -51 817,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
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XLIII. fejezet összesen 176 366,3 60 627,6 -115 738,7

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 13 550,0 3 050,0 -10 500,0
Hazai felhalmozási költségvetés 1 300,0 300,0 -1 000,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. fejezet összesen 14 850,0 3 350,0 -11 500,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 69 741,1 86 702,0 16 960,9
Hazai felhalmozási költségvetés 12 331,9 84,0 -12 247,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. fejezet összesen 82 073,0 86 786,0 4 713,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 382 730,0 367 346,5 -15 383,5
Hazai felhalmozási költségvetés 53 400,0 459,0 -52 941,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. fejezet összesen 436 130,0 367 805,5 -68 324,5

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 21 134,1 21 134,1 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 5 000,0 5 000,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. fejezet összesen 26 134,1 26 134,1 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 6 702,0 25 297,9 18 595,9
Hazai felhalmozási költségvetés 5 455,9 0,0 -5 455,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. fejezet összesen 12 157,9 25 297,9 13 140,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 9 809,5 11 060,0 1 250,5
Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. fejezet összesen 9 850,0 11 060,0 1 210,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 3 361 239,2 3 361 466,2 227,0
Hazai felhalmozási költségvetés 227,0 0,0 -227,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. fejezet összesen 3 361 466,2 3 361 466,2 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 318 892,0 2 319 092,0 200,0
Hazai felhalmozási költségvetés 200,0 0,0 -200,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. fejezet összesen 2 319 092,0 2 319 092,0 0,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 15 894 506,4 15 894 506,4 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 1 799 959,0 942 681,0 -857 278,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 417 643,0 1 914 270,8 -503 372,2

Központi alrendszer összesen 20 112 108,4 18 751 458,2 -1 360 650,2

Indokolás

1. A számszaki hatások átvezetése a főösszegeken.
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2-3. A családok erősítése és a kisgyermekes nők foglalkoztatásának érdemi bővítése érdekében több
éves  bölcsődefejlesztési  program  indul,  amelyhez  2018-ban  a  benyújtott  törvényjavaslatban
szereplő  1,5  milliárd  forintos  forráson  túl  további  3,5  milliárd  forintos  előirányzat  biztosítása
javasolt, amelynek önkormányzati és egyéb fenntartók közötti elosztásáról a Kormány fog dönteni.

4. Szövegpontosítás.

5. A javaslat szerint a turisztikai hozzájárulás tervezett  összegét meghaladó teljesülés esetén - a
Kormány döntésével - a többletbevétel összegével megegyező összegű többletkiadás teljesíthető a
Turisztikai  fejlesztési  célelőirányzaton.
A  nemzetgazdasági  jelentőségű  nagyberuházási  projektek  Magyarországon  történő
megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében nyújtandó támogatások
biztosításához szükséges az éven túli kötelezettségvállalási keret megemelése.

6. Szövegpontosítás.

7., 21., 25., 151. Lásd a T/15381/1230/1., 3-4., 16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat indokolását.

8-9., 14-16., 20., 60-61., 84., 89., 102., 111., 113., 128-132., 134-139., 163-165., 167-168., 170.
2018. évben kiegészítő támogatás jár majd a bérintézkedések kezeléséhez, ezért a módosító javaslat
a 2017. évhez képest e célból megemelt fajlagos összegek visszarendezésére tesz javaslatot, egyben
megteremti  a  lehetőségét  mind  az  önkormányzatok,  mind  a  nem állami  fenntartók  esetében  a
kiegészítő  forrásbiztosításnak.  A 3.  pontban  szereplő  módosítás  teremti  meg  a  fedezetet  hazai
bölcsődefejlesztési  programhoz  is.  Emellett  a  támogató  és  közösségi  ellátások  tekintetében  a
javaslat  meghatározza  a  kötelezően  teljesítendő  feladatmutató  összegét.  Továbbá  a  nem állami
fenntartók esetében a gyermekvédelmi pedagógusok tekintetében rendezi a pedagógus életpályával
összefüggő támogatások rendezését is.

10. Az önkormányzati támogatásokat tartalmazó 2. melléklet 2017. évi hatályba léptetése annak
érdekében szükséges, hogy az ott biztosított, egyes miniszterek döntésén alapuló támogatásokról
még  2017-ben  döntés  szülessen.  Ezzel  biztosítható,  hogy  e  források  folyósítása  már  2018.  év
januárjában elindulhat, amely az önkormányzatok biztonságos feladat-ellátásához nélkülözhetetlen.

11. Lásd a T/15381/1230/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

12-13. A Bíróságok költségvetése  –  a  bíróságok  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi
CLXI. tv. alapján – az OBH elnökének javaslata szerint került beterjesztésre, amely javaslat a bírói
illetményalap  15%-os  növekedésével  számított  illetménynövekedést  tartalmaz.  A  módosító
indítvány célja, hogy, a fejezet költségvetésében a korábbi döntésnek megfelelő mértékű (5%-os)
illetményemelkedés fedezete legyen biztosított, összhangba hozva ezzel a 2018. évtől hatályos bírói
illetményalap összegét az előirányzatok értékével.

17. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek
támogatását célozza a módosító indítvány. A növelést az OKÉT Munkavállalói Oldal kiadásainak
emelése indokolja.

18. A tavaly elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének
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ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet működéséhez szükséges forrásokat biztosítja a javaslat.

19. A módosító javaslat a Paks II. projekt ún. kerítésen kívüli (vagyis a reaktor beruházáshoz nem
közvetlenül kötődő) beruházásainak megvalósításához szükséges többletforrást biztosítja. Fedezetet
nyújt a látogató központ áthelyezésére, lakóingatlanok megvalósítására, üzemi út megépítésére.

22. Az  indítvány a  sárbogárdi  rendőrkapitányság,  mentőállomás  infrastrukturális  beruházásának
támogatásához és a kamerarendszer kialakítása érdekében szükséges többletforrást biztosítja.

23. A  módosító  javaslat  a  Bevándorlási  és  Menekültügyi  Hivatal  szervezeti  rendszerének
megerősítését célozza.

24. A módosító indítvány a kormányzati informatikai többletfeladatok hatékony ellátása érdekében
szükséges Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások előirányzat megemelését tartalmazza.

26.,  99. Lásd a T/15381/1197.  számú képviselői  és a T/15381/1226/1.,  9.  számú részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

27. A módosító indítvány a 2018. évre tervezett turisztikai fejlesztések finanszírozásához biztosít
többletforrást,  a  Turisztikai  fejlesztési  célelőirányzat  összegének  megemelésével.
A turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek
megfelelő összeget turizmus fejlesztési  feladatokra kell  fordítani  az egyes  adótörvények és más
kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-a szerint.

28., 100. Lásd a T/15381/1201. számú képviselői és a T/15381/1226/2., 10., T/15381/1230/6., 15.
számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

29. A Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  keretei  között  kerül  kialakítása  egy  új,  az
időseket segítő szakápolási központ. A központ létrehozásának 2018. évi üteméhez biztosít forrást
az indítvány.

30., 33., 36., 42., 45. Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport érintett
előirányzatain érvényesítésre került a szociális hozzájárulási adó 7 százalékpontos csökkentésének
hatása, így indokolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő által finanszírozott, egészségügyi ellátást végző intézményeknél a kiadások és bevételek
korrekciója is.

31., 35., 37., 43., 46., 121-122. A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi
fedezetét az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
jogcíme  tartalmazza,  ezért  indokolt  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  fejezetnél  az
egészségügyi ellátást végző intézmények esetében bevételként megjeleníteni az emelés fejezetnél
jelentkező  hatását.
Az  előbbiekkel  összefüggésben  szükséges  az  Egészségbiztosítási  Alap  fejezetben  a  Mentés
előirányzat megemelése a Célelőirányzatok jogcím terhére.

32.,  106.,  117.,  127. A  módosítás  a  „Michalicza”  ösztöndíj  bevezetésére  szolgáló  források
megemelését  teszi  lehetővé,  mely a  felsőfokú végzettséggel  rendelkező ápolók részére  az  MSc
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végzettség megszerzéséhez nyújt támogatást.

34., 103., 114., 123. Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport érintett
előirányzatain érvényesítésre kerül a szociális hozzájárulási adó 7 százalékpontos csökkentésének
hatása,  ezért  indokolt,  hogy a nemcsak az Alapból finanszírozott,  hanem központi  költségvetési
támogatással is rendelkező egyes intézmények esetében a szociális hozzájárulási adó csökkentése az
adott  intézmény  támogatását  csak  olyan  mértékben  terhelje,  amilyen  mértékben  az  kiadást  is
finanszíroz.
Az  előbbiekkel  összefüggésben  szükséges  az  Egészségbiztosítási  Alap  fejezetben  az  Összevont
szakellátás  előirányzatának  csökkentése  és  a  bevételi  oldalon  a  Tervezett  pénzeszköz-átvétel
előirányzat  csökkentése  az  egyenlegtartás  miatt  és  ezzel  kapcsolatban  a  XLII.  A költségvetés
közvetlen  bevételei  és  kiadásai  fejezetben  a  Kiadások  támogatására  pénzeszköz  átadás  kiadási
előirányzatának csökkentése is.

38., 96. Lásd a T/15381/1193. számú képviselői és a T/15381/1230/7., 11. számú részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

39., 97. Lásd a T/15381/1194. számú képviselői és a T/15381/1230/8., 12. számú részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

40., 98. Lásd a T/15381/1195. számú képviselői és a T/15381/1230/9., 14. számú részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

41. A 2017. évben létrehozandó Kopp-Skrabski Demográfiai és Családkutató Intézet a demográfia
és családpolitika területén háttérelemzéseket, kutatásokat fog végezni a szakpolitikai tevékenység
támogatása érdekében. A módosító javaslat az Intézet 2018. évi működésére biztosítja a szükséges
összeget.

44. Az intézményi átalakítások miatt indokolttá vált az Országos Közegészségügyi Intézet címnél a
szociális hozzájárulási adó megtakarításának korrekciója.

47. Lásd a T/15381/1230/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

48. Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  és  a  megnövekedett  feladatok  okán  szükséges  2018-ban
többletforrás  biztosítása  a  Lakitelek  Népfőiskola  Alapítvány  működtetési  költségeinek
finanszírozásához.

49.,  78-79.,  94. Lásd  a  T/15381/1226/3-5.,  8.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslat indokolását.

50. Az indítvány forrást biztosít a tarpai sportkollégium működési költségeinek finanszírozásához,
amely  speciális  intézményként  gondoskodik  a  tehetséges  sportolni,  futballozni  kívánó  tanulók
kollégiumi ellátásáról.

51. A módosító  indítvány  egy  Lakitelken  létrehozandó,  autista  gyermekeket  gondozó  központ
létrehozásához biztosítja a szükséges forrást.

52. Az indítvány a magyar őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó László Gyula Intézet
megalapításához szükséges forrásokat biztosítja.

65



53. Az indítvány a zenei neveléshez szükséges hangszerállomány megújításához biztosít fedezetet.

54.,  70.,  92. Lásd a T/15381/1215/1-3.  számú részletes vitát  lezáró bizottsági módosító javaslat
indokolását.

55. A  kápolnásnyéki  Vörösmarty  Mihály  emlékkiállítás  európai  színvonalú  megvalósítása
érdekében, egy teljes körű épületrekonstrukcióval és kertfelújítással együtt megvalósulhat egy új
kiállítás  előkészítése,  múzeumpedagógiai  hasznosításának kidolgozása és a  szükséges turisztikai
fejlesztések megvalósítása.

56. Az  indítvány célja  a  Csoóri  Sándor  Alap  létrehozásán  keresztül  a  népi  kultúra  közösséget
teremtő műfajainak támogatása.

57.,  91. Lásd  a  T/15381/1220/1-2.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.

58. A módosító javaslat a jogcím pontosítását tartalmazza.

59. 2018 a Családok Éve lesz Magyarországon. A többlet a Családok Éve eseményeinek részeként a
gyermekvállalást  támogató  intézkedések  erősítésén  túl  a  családbarát  brand  kidolgozására  is
fedezetet nyújt.

62-63. A forrás a magyarországi természetjárás szervezésének, infrastruktúrája fenntartásának és
fejlesztésének, a szövetség szakmai programjának támogatását szolgálja.

64-65. A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belül az Egészségügyi társadalmi, civil
és non-profit szervezetek működési támogatása előirányzatról javasolt az Alapítvány 20,0 millió
forint  összegű támogatásának átcsoportosítása  a  Gézengúz Alapítvány a  Születési  Károsultakért
előirányzatra  annak  érdekében,  hogy  a  2017.  évi  bázis  előirányzat  és  a  2018.  évi
többletfinanszírozás egy fejezeti kezelésű előirányzaton jelenjen meg.

66-67. A javaslat többletforrást  biztosít  a fogyatékossággal élő személyek szervezetei  számára a
hatékonyabb feladatellátás érdekében.

68. A javaslat  a  Ciszterci  Rend alapokmánya  kihirdetésének 900.  évfordulója  (2019)  keretében
megvalósítandó rendezvények és fejlesztések támogatására biztosít forrást.

69. A módosítás a Premontrei Rend alapításának 900. évfordulója (2021) keretében megvalósítandó
rendezvények és fejlesztések támogatására nyújt fedezetet.

71. Az indítvány a Görögkatolikus egyház működési költségeinek támogatásához nyújt segítséget.

72-74., 76. A nemzetiségi óvodai nevelés színvonalának érdemi javításához szükséges a nemzetiségi
óvodapedagógus  alap-  és  kiegészítő  képzésben  résztvevők  számának  emelése  és  a  képzés
nemzetiségi tartalmának minőségi javítása, a végzett nemzetiségi óvodapedagógusok és nemzetiségi
pedagógusok  fokozott  megbecsülésével  a  pályán  tartásuk.
Szükségessé vált az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a fenntartott
nemzetiségi intézmények támogatására, tevékenységük segítésére és összefogására egy szervezeti
egység a  Magyarországi  Németek Országos Önkormányzata szervezeti  keretében.,  amely,  segíti
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valamennyi  érintett  nemzetiség,  intézményfenntartó  helyi  nemzetiségi  önkormányzatait  és  az
általuk  átvett  nemzetiségi  intézményeket  is.
A magyarországi nemzetiségek kulturális autonómiájának biztosítása keretében folyamatosan nő a
nemzetiségi  önkormányzatok  által  átvett  köznevelési  és  kulturális  intézmények  száma,  mely
intézmények  beruházási,  felújítási,  pályázati  önrész  keretéhez  kíván  a  módosító  javaslat
hozzájárulni.
A magyarországi nemzetiségek települési és területi önkormányzatai a kulturális autonómia pillérei,
az egyre bővülő feladataik indokolják az általános működési támogatásuk, valamint a feladatalapú
támogatásra biztosított keret növelését.

75. Az  életkezdési  támogatás  2018-tól  a  külföldön  élő  magyar  állampolgárok  magyar
állampolgárságú  gyermekeire  tekintettel  is  igénybe  vehető  lesz,  erre  tekintettel  a  kapcsolódó
előirányzat megemelésre kerül.

77. A művészeti tevékenységéért állami vagy miniszteri díjban részesült, vagy a jövőben részesülő,
65. életévüket betöltött díjazottak részére művészjáradék kerül biztosításra.

80.,  82.,  85.,  88.,  90.,  93.,  101.,  107-110.,  112.,  118. A bevételi  oldalon  jelzett  módosítások
elsősorban a kedvező bér- és foglalkoztatotti adatokra vezethetők vissza. E többletbevételek részben
a 2017. év első hónapjaiban már realizálódtak. Ennek eredményeként a foglakoztatáshoz kötött adó
és  járulékbevételek  magasabb összegben várhatók az  év  egészét  tekintve  is.  Ezen túlmenően a
társasági  adóbevétel  növelését  indokolja  a  9%-os  kulcs  bevezetésének  az  ún.  adózói
együttműködésre  gyakorolt,  2017.  évre  már  érzékelhető  hatása.  E  gazdaságfehéredési  hatás  a
kulcscsökkentésből  származó többletbevételként  ez  idáig  nem lett  számításba  véve  a  2017.  évi
előirányzat meghatározásakor, így indokolt annak mostani növelése.

81. Lásd a T/15381/1226/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

83. Lásd a T/15381/1226/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

86. A módosítás a gyermeket vállaló fiatalok hallgatói hiteltartozásának (Diákhitel) csökkentésére
egy felülről nyitott előirányzat megnyitása révén biztosít fedezetet.

87. A javaslat a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú hiteltartozásainak csökkentéséhez
szükséges forrásokat termeti meg a költségvetésben.

95. Az emelkedő portfolió és a növekvő beváltási arány miatt célszerű ellensúlyozni az előirányzat
módosító javaslatok hatására bekövetkező csökkenését.

104.,  115.,  119. A hallgatói  gyermekgondozási  díj  időtartama  egy évvel  meghosszabbodik,  így
2018.  január  1-jétől  a  gyermek  egyéves  kora  helyett  kétéves  koráig  biztosítandó  az  ellátás,  a
módosító javaslat ennek forrását teremti meg.

105.,  116.,  120.,  124-126. A módosító  javaslat  által  a  2018.  évben  újabb  többletforrás  kerül
elkülönítésre  a  költségvetésben  a  háziorvosi  szolgálatok  finanszírozási  színvonalának  évközi
emelése érdekében.

133. A családi  bölcsőde  esetében –  figyelemmel  a  gyermekek  napközbeni  ellátásában  betöltött

67



szerepére – a fajlagos összeg emelése indokolt.

140. A sajátos nevelési  igényű gyermekek több alkalommal korai fejlesztés miatt  hiányoznak a
bölcsődéből,  a  módosítás  értelmében  a  jövőben  ezeket  a  napokat  nem kell  majd  hiányzásként
figyelembe venni, amely jelentős könnyítés a fenntartók számára.

141. A módosító javaslat pontosítja a mini bölcsőde esetében a szakmai létszám meghatározására
vonatkozó képletet, ezzel a költségvetés a helyettesítés miatt többletlétszámot is elismer.

142. A módosító javaslat megteremti a IV. 1. pont a) és e) alpontja szerinti igénybevételi szabályok
közötti összhangot.

143-145. Az  előadóművészeti  szervezetek  támogatása  tekintetében  nem  indokolt  e  kiemelt  és
nemzeti  minősítésű  szervezetek  közötti  előirányzatok  megbontása,  figyelemmel  arra,  hogy  év
közben változhat e szervezetek minősítése.

146. A módosítás pontosítja a bölcsődében tört havi ellátásra vonatkozó szabályokat.

147. A módosítás  biztosítja  a  Pannon  Park  projekt  megvalósításához  2018.  évben  szükséges
többletforrásokat.

148. A módosítás forrást teremt a Blaha Lujza tér rendezéséhez, amely évek óta igényként jelenik
meg a lakosság részéről.

149-150. A módosítás forrást teremt a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló, a Fővárosi
Állat-  és  Növénykertet  és  a  Városligetet  egyaránt  kiszolgáló,  közforgalmú  Hermina  Garázs
kialakításához.

152. A módosító javaslat  a XLII.  fejezet  27.  Diákhitel  tartozás  csökkentésének támogatása cím
beemelését tartalmazza a módosítás nélkül túlteljesülő előirányzatok körébe.

153. Lásd a T/15381/1230/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

154. A  módosítás  értelmében  a  3.  pontban  létrehozott  új  előirányzat  (Szociális
humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés) a Kormány engedélyével túlteljesíthető
lesz.

155-159. Stilisztikai, pontosító jellegű módosítások.

160-161. A  költségvetési  törvényjavaslat  benyújtását  követően  született  döntés  az  ingyenes
tankönyvellátás  együtemű  9.  évfolyamig  történő  kiterjesztéséről,  valamint  az  évfolyamonkénti
tankönyvcsomagok  árának  módosításáról  már  a  2017/2018.  tanévtől.  A 2018.  évi  költségvetési
törvényjavaslat  módosítása  szükséges  a  köznevelési  intézményt  fenntartó  humánszolgáltatók
számára a kiterjesztéshez kapcsolódó támogatás-igénylési feltételek beillesztéséhez.

162. A 2017.  évi  költségvetési  törvény  már  tartalmazta  e  szabályozást,  de  a  törvény  átmeneti
rendelkezései  között,  nem pedig a  mellékletben.  A 2018.  évi  központi  költségvetési  törvényben
indokolt  az  igénylési  feltételek  pontosítása,  az  alkalmazási  szabályok  mellékletben  történő
szerepeltetése.
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166. A javaslat  egyértelműsíti,  hogy  Gyvt.  93.  §  (1)  bekezdés  b)  vagy  c)  pontja  alapján  az
utógondozó  ellátásban  ugyanolyan  mértékű  támogatás  illeti  meg  a  fenntartót,  mely  az  ellátást
utógondozó otthonban vagy utógondozó lakásotthonban biztosítja.

169. A módosítás a fenntartóknak kedvező változtatást javasol, hiszen a támogatások felhasználását
lehetővé teszi 2019. január 31-éig (2018. december 31. helyett). Emellett a javaslat rögzíti, hogy a
nem állami fenntartók által a 2. melléklet szerint igénybe vett szociális célú támogatások milyen
célokra használhatók fel.

171-173. A  magyarországi  nemzetiségek  települési  és  területi  önkormányzatai  a  kulturális
autonómia  pillérei,  az  egyre  bővülő  feladataik  indokolják  az  általános  működési  támogatásuk,
valamint  a  feladatalapú  támogatásra  biztosított  keret  növelését.
Szükségessé vált az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a fenntartott
nemzetiségi intézmények támogatására, tevékenységük segítésére és összefogására egy szervezeti
egység a  Magyarországi  Németek Országos Önkormányzata szervezeti  keretében.,  amely,  segíti
valamennyi  érintett  nemzetiség,  intézményfenntartó  helyi  nemzetiségi  önkormányzatait  és  az
általuk átvett nemzetiségi intézményeket is.
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