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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Magyarország  2021.  évi  központi
költségvetéséről szóló  T/10710.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A LXXII.  Egészségbiztosítási  és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet,  2. cím, 1. Járvány
Elleni  Védekezés  Központi  Tartaléka  alcímről  [az  ]a  Koronavírus-járvány  Elleni  Védekezésért
Felelős  Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata alapján az államháztartásért felelős
miniszter csoportosíthat át. Egyéb esetben a felhasználásáról a Kormány dönt.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ámbtv.) 10. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Beruházási Ügynökség állam
nevében végzett  feladatainak költségvetési  bevételeit  és költségvetési  kiadásait  a 2021. évben a
XLVII.  Gazdaságvédelmi  Alap  fejezet  3.  Gazdaságvédelmi  Alap  [-]– Kiemelt  Kormányzati
Magasépítési Beruházások címe tartalmazza.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



10. §

(1) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. cím, 6. Start-munkaprogram alcímen rendelkezésre
álló  előirányzat  biztosít  fedezetet  a  2020.  évben,  illetve  azt  megelőző  években  az  e  címen
keletkezett, 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  [A ]Az MVM  Paksi Atomerőmű Zrt. 2021. évi befizetési kötelezettsége a  [LXVI. ]Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapba 26 230,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles
átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a
fejezetet  irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között  együttesen kezdeményezett
előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet,
a  IV.  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  fejezet,  az  V.  Állami Számvevőszék fejezet,  a VI.
Bíróságok  fejezet,  a  VIII.  Ügyészség  fejezet,  a  XXX.  Gazdasági  Versenyhivatal  fejezet,  a
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet
és  a  XXXVI.  Eötvös  Loránd  Kutatási  Hálózat  fejezet  kiadási  és  bevételi  előirányzatai
főösszegének,

csökkentésére.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  Kormány  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  helyi  önkormányzat  általi  ellátásának
támogatása  érdekében  határozatban  dönt  a  XIV.  Belügyminisztérium  fejezet  és  a  IX.  Helyi
önkormányzatok támogatásai [fejezetek]fejezet közötti átcsoportosításról.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2



22. §

(1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki
Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII.
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő
visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője
jogosult.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

(1)  A  [XVII.  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  fejezetet  irányító  szerv  vezetője  ]
szakképzésért felelős miniszter a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. cím, 6. alcím, 5. Állami
szakképző  intézmények  [iskolarendszerű  szakmai  képzésének  ]szakképzésről  szóló  törvény
szerinti  ingyenes  képzéseinek  kiegészítő  finanszírozása  jogcímcsoport  terhére  átcsoportosíthat  a
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára.

(2)  A XLVII.  Gazdaságvédelmi  Alap  fejezet,  2.  cím,  6.  alcím,  3.  Energia-  és  klímapolitikai
modernizációs  rendszer  jogcímcsoport  előirányzatát  az  [innovációért  és  technológiáért  ]
energiapolitikáért felelős miniszter [- ]az [Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ]üvegházhatású
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott
légiközlekedési kibocsátási egységek 2021. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási
egységek 2021. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(3) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási
Rendszer  végrehajtásának  feladatai  jogcímcsoport  előirányzatát  [a  fejezetet  irányító]az
energiapolitikáért  felelős miniszter  [-  ]az  [Áht.  31.  §  (2b)  bekezdése  alapján  -  az  ]ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló  2007.  évi  LX.  törvény  (a  továbbiakban:  Éhvt.)  alapján  létrehozott  kiotói  egységek
átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó
ESD-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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28. §

(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása
alcímhez tartozó jogcímcsoportok,  valamint a XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet,  2.  cím,  8.
Gazdaságvédelmet  szolgáló  emberi  erőforrások  fejezeti  kezelésű  előirányzatok  alcím,  3.
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (2)
bekezdésben  foglaltak  kivételével  -  tartalmazzák  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  (a
továbbiakban: Sport tv.) 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A Magyar Labdarúgó
Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a
bukmékeri  rendszerű  fogadások  játékadójának  ötven  százalékából,  a  távszerencsejáték
játékadójából,  valamint  a  sportfogadások játékadójából  származó bevétel  mértékének megfelelő
támogatást.  Amennyiben  e  három  játékadó  2021.  évben  pénzforgalmilag  teljesült  bevétele
együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A
Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási
előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására
a Kormány határozatával a [sportról szóló 2004. évi I. törvény ]Sport tv. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben,  vagy engedélyezheti  a  XX. Emberi  Erőforrások Minisztériuma fejezet,  20.  cím,  23.
alcím,  5.  A Magyar  Labdarúgó  Szövetség  feladatainak  támogatása  jogcímcsoport  előirányzat
kiadási előirányzatának növelését.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  helyi  önkormányzatok  általános  működésének  és  ágazati  feladatainak  ellátásához  járó
támogatás  jogosulatlan  igénybevételéhez  kapcsolódó  kamatfizetési  kötelezettség  kiszámítása
szempontjából  a  2.  melléklet  1.1.2.  Nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
ártalmatlanítása  jogcím,  1.2.1.  Óvodaműködtetési  támogatás  jogcím,  1.2.2.  Az  óvodában
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím,
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú
támogatása  jogcím,  1.2.6.  Társulás  által  fenntartott  óvodákba  bejáró  gyermekek  utaztatásának
támogatása jogcím,  1.3.2.  Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok támogatása jogcím,  1.3.3.
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított
egyes  szociális  szakosított  ellátások,  valamint  a  gyermekek  átmeneti  gondozásával  kapcsolatos
feladatok támogatása  jogcím,  valamint  az  1.4.  A települési  önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak  [egyéb ]támogatása jogcím szerinti  támogatások együttes  összegét  kell  figyelembe
venni.
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A különleges gazdasági övezettel érintett megyei önkormányzat adatot szolgáltat  a tárgyévet
megelőző  évben  realizált  helyi  adók  összegéről  a  Magyar  Államkincstáron  keresztül  a
[Belügyminisztérium ]helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium és [a
Pénzügyminisztérium ]az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára a
teljes adatkörre vonatkozóan, a helyi adóbevételből a megyei önkormányzat támogatásával érintett
települési önkormányzatok számára pedig az adott önkormányzatot érintő adatkörre vonatkozóan
2021. április 20-áig.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására
a)  átlagbéralapú  támogatást  állapít  meg  a  nevelési-oktatási,  szakképző,  valamint  pedagógiai
szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési
és szakképzési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző
intézményben,  továbbá  pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  pedagógus,  oktató  és  -  a  (3)
bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
után  a  8.  melléklet  1.1.  Átlagbéralapú  támogatás  jogcímen,  az  1.2.  Kiegészítő  támogatás  a
pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcímen, az 1.3. Kiegészítő támogatás a
differenciált  nemzetiségi  pótlékhoz  jogcímen  és  az  1.4.  [Iskolában,  kollégiumban,
gyógypedagógiai,  a  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,  valamint  pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus ]Pedagógus  szakképzettséggel vagy szakképesítéssel
nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímen
meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására
d) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi
étkeztetés  támogatására  a  köznevelési  és  szakképző  intézményt  fenntartó  nemzetiségi
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önkormányzat,  továbbá az egyházi és magán köznevelési  és szakképző intézmény fenntartója
részére  az  általa  biztosított  gyermek-,  tanulóétkeztetéshez  a  8.  melléklet  1.7.  Intézményi
gyermekétkeztetési támogatás [és az 1.7.2. Kiegészítő gyermekétkeztetés támogatás az óvodai
ellátásban  részesülő  gyermekek  ingyenes  étkeztetéséhez  ]jogcím szerint  támogatást  állapít
meg.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(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
köztestület (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 I. rész
1.3.2.3.1.  Szociális  étkeztetés  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.4.1.  Szociális  segítés
jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki
vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi
ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.6.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő
időskorúak  nappali  intézményben  ellátottak  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.7.1.
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3.
Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő  fogyatékos  nappali  intézményben  ellátottak  -  önálló
feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.8.1.  Demens  személyek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló
feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.8.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő  demens  nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali
intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.9.3.  Foglalkoztatási  támogatásban
részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcímmel,
1.3.2.10.1.  Szenvedélybetegek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,
1.3.2.10.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő,  nappali  intézményben  ellátott
szenvedélybetegek  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.11.1.  Hajléktalanok  nappali
intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.11.3.  Hajléktalanok  nappali
intézményi ellátása – a szociál-  és nyugdíjpolitikáért  felelős miniszter által  kijelölt intézmény
jogcímmel, 1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145. §
(2c)  bekezdés  b)  pontja  alapján  befogadást  nyert  napközbeni  gyermekfelügyelet  jogcímmel,
1.3.2.13.1.  Hajléktalanok  átmeneti  szállása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.13.2.
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3.
Hajléktalanok éjjeli  menedékhelye - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok
éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.9. Kizárólag
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lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi
ellátások  jogcímmel,  valamint  a  bölcsődei,  mini  bölcsődei  ellátás  tekintetében  az  1.2.3.
Kiegészítő  támogatás  a  pedagógusok és  a  pedagógusok szakképzettséggel  rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek
mellett illeti meg,

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A bevett  egyházat  és  annak  belső  egyházi  jogi  személyét  az  egyházak  hitéleti  és  közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg[, ha] a
Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja [szerint ]
szerinti  fenntartóként,  ha  szociális,  gyermekjóléti  vagy  gyermekvédelmi  közfeladatot  ellátó
intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  delegáltja  a  saját  országos  nemzetiségi
önkormányzatának pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9)  A  Garantiqa  Hitelgarancia  Zrt.  az  (1)  bekezdés  szerinti  ügyletek  bevételeit,  és  az  ezen
ügyletekhez kapcsolódó költségeket  és ráfordításokat  elkülönítetten köteles nyilvántartani,  és  az
Európai  Unió  által  befogadott  Nemzetközi  Pénzügyi  Beszámolási  Standardok  (IFRS)  alapján
készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a
forrást  biztosító  azonos  előirányzatból  a  XIX.  Uniós  Fejlesztések  fejezet,  3.  cím,  1.  alcím,  1.
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

77. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
b) a 41. § (4) bekezdése és a 8. melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből
adódó  többletkiadásaihoz  jogcím  szerinti  támogatás  folyósításának,  lemondásának,
pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

77. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
e)  a  44.  §-ban  és  a  11.  mellékletben  meghatározott  támogatások
[megállapításának]igénylésének, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 1. pont 1.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési és szakképző
intézmények fenntartói köznevelési és szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső
egyházi  jogi  személye  hit-  és  erkölcstanoktatás  után  járó  támogatásaira  vonatkozó  általános
szabályok

1.1. Az e melléklet szerinti támogatásokat, a működési támogatás kivételével, 2021. december 31-
éig, [/  ]a  folyósítás  évében  kell  felhasználni.  A fel  nem használt  –  illetve  2022.  január  31-éig
pénzügyileg nem teljesült –, vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget vissza kell fizetni.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai
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1. 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím
alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
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. melléklet II. Rész [N) pont 1. alpontja ]Pervazív fejlődési zavarok (BNO F84.0-F84.9)
szerinti fogyatékosság.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. pont 1.12. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím
alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.12. A 2. melléklet I. rész 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.4.1.
Szociális  segítés  jogcím,  1.3.2.4.2.  Személyi  gondozás  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.5.
Falugondnoki  vagy  tanyagondnoki  szolgáltatás  összesen  jogcím,  1.3.2.6.1.  Időskorúak  nappali
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő
időskorúak nappali  intézményben ellátottak -  önálló  feladatellátás jogcím,  1.3.2.7.1.  Fogyatékos
személyek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.7.3.  Foglalkoztatási
támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím,
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3.
Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő  demens  nappali  intézményben  ellátottak  -  önálló
feladatellátás  jogcím,  1.3.2.9.1.  Pszichiátriai  betegek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló
feladatellátás  jogcím,  1.3.2.9.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő,  nappali  intézményben
ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali
intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.10.3.  Foglalkoztatási  támogatásban
részesülő,  nappali  intézményben  ellátott  szenvedélybetegek  -  önálló  feladatellátás  jogcím,
1.3.2.11.1.  Hajléktalanok  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.11.3.
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
kijelölt  intézmény jogcím, 1.3.2.12.1 Családi  bölcsőde -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.12.3
Gyvt.  145.  §  (2c)  bekezdés  b)  pontja  alapján  befogadást  nyert  napközbeni  gyermekfelügyelet
jogcím,  1.3.2.13.1.  Hajléktalanok  átmeneti  szállása  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.13.2.
Hajléktalanok  átmeneti  szállása  időszakos  férőhely  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.13.3.
Hajléktalanok éjjeli  menedékhelye - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli
menedékhelye  időszakos  férőhely -  önálló  feladatellátás  jogcím,  1.3.2.13.9.  Kizárólag  lakhatási
szolgáltatás jogcím, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím, 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím,
1.3.3.1.  Bölcsődei  bértámogatás  jogcím,  1.4.1.1.  Intézményi  gyermekétkeztetés  –  bértámogatás
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jogcím, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a
pedagógusok  és  a  pedagógusok  szakképzettséggel  rendelkező  segítők  minősítéséből  adódó
többletkiadásokhoz  jogcím  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 II. rész 1.1. pontjától eltérően – 2022. január
31-éig használhatóak fel.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2. 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás jogcím

2.[1]6. A nevelőszülői alapdíj támogatása
T = Nsz*Nszad
ahol:
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma két tizedesre kerekítve, 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

2.[2]7. Elszámoláskor az Nszad megegyezik 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 száma.

2.[3]8. Az összes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma nem haladhatja
meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám és a működési napok számának szorzatát.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 5. pont 5.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

5. 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

5.4.  A  szociális  ágazati  összevont  pótlék,  egészségügyi  kiegészítő  pótlék  igénylésére,
pótigénylésére,  lemondására,  folyósítására,  elszámolására,  ellenőrzésére  és  visszafizetésére  az
egyházi  és  nem  állami  fenntartású  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26. §-át
kell alkalmazni.
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 8. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

8. 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont 1.2.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.2. A működési támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

1.2.2.  Az  1.1.1.  A települési  és  területi  nemzetiségi  önkormányzatok  működésének  támogatása
jogcím egész éves fajlagos összegére a 2021. január 1-jén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
kincstár)  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  bejegyzett  helyi  nemzetiségi  önkormányzat
jogosult.  Amennyiben  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  év  közben  alakul,  akkor  a  helyi
nemzetiségi  önkormányzat  a  törzskönyvi  bejegyzést  követő  hónap  első  napjától  jogosult  az
időarányos működési támogatásra.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont 1.2.7. alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.2. A működési támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

1.2.7.  A  miniszter  a  működési  támogatást  az  éves  támogatásra  jogosult  helyi  nemzetiségi
önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2021. január 31-éig és 2021. június 30-áig folyósítja a
kincstár  útján.  Ha  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  év  közben  alakul,  akkor  a  működési
támogatást a miniszter a kincstár útján  [a]az 1.2.5. pont szerinti közzétételt követő hónap utolsó
napjáig folyósítja.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2.  1.1.2.  A települési  és  területi  nemzetiségi  önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcímre
vonatkozó szabályok

2.1. Az előirányzat összegének megbontása:
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2.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – a roma helyi
nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi  nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában
1187,1 millió forint.

2.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege a roma helyi
nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 560,0 millió forint.

2.[3]2. A feladatalapú támogatás fajlagos összegének meghatározása

2.[3]2.1.  A helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  2021.  évi  feladatalapú  támogatásának  fajlagos
összegét  az  1.1.2.  A települési  és  területi  nemzetiségi  önkormányzatok feladatalapú támogatása
jogcím előirányzat összege és a 2.[4]3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának
szabályai pont szerint a támogatásra való jogosultsági szabályoknak megfelelő helyi nemzetiségi
önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányadosaként kell meghatározni.

2.[4]3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

2.[4]3.1.  A  feladatalapú  támogatásra  az  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  jogosult,  amely
együttesen teljesíti a 2.[4]3.1.1. és a 2.[4]3.1.2. pontok szerinti feltételeket.

2.[4]3.1.1.  A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  a  költségvetési  évet  megelőző  évben  megtartott
legalább  négy  képviselő-testületi  ülésre  vonatkozó  jegyzőkönyvét  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal részére 2021. január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.[4]3.1.2.  Ha a Nek. tv.  97.  §-a szerinti  közmeghallgatás  megtartására nem az 2.[4]3.1.1.  pont
szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzat a
közmeghallgatásról  készült  jegyzőkönyvet  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  részére  2021.
január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.[4]3.2.  A fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  a  2.[4]3.1.1.  és  a  2.[4]3.1.2.  pontok  szerinti
dokumentumokat 2021. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter részére.

2.[4]3.3. A 2.[4]3.1.1. és a 2.[4]3.1.2. pontok szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi
nemzetiségi  önkormányzatok  nemzetiségi  feladatokkal  kapcsolatos  döntéseit  –  a  2.[4]3.4.  pont
szerinti  táblázat  feltételeit  figyelembe  véve  –  értékeli,  és  megállapítja  a  helyi  nemzetiségi
önkormányzatok feladatalapú támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot.

2.[4]3.4.  A  feladatalapú  támogatás  meghatározása  során  a  nemzetiségi  feladatonként  adható
lehetséges pontértékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

A B C

Nemzetiségi feladat megnevezése
Lehetséges 
pontérték 
(döntésenként)

A feladatra 
megállapítható 
maximális pontszám

1 1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
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2
1.1 a nemzetiségi önkormányzat működési 
területén a nemzetiségi közösséget megillető 
jogosultságok érvényesítése,

0-5 30

3
1.2 a társadalmi különbségek felszámolása, a 
társadalmi felzárkózás érdekében folytatott 
tevékenység,

4
1.3 az anyanyelv használatával kapcsolatos 
feladatok,

5

1.4 a nemzetiségi önkormányzat működési 
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező 
intézmények tevékenységével kapcsolatos 
feladatok,

6
1.5 a nemzetiségi közösség sajátos kulturális 
önazonosságának megerősítése,

7
1.6 a nemzetiségi közösség neveléshez, 
oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak
érvényesítése.

8 2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

9
2.1 kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási 
feladatok,

0-5 50

10
2.2 hagyományápolással, közgyűjteményekkel, 
média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, 
intézményfenntartói, szervezési feladatok,

11

2.3 a nemzetiségi önkormányzat működési 
területén a nemzetiségi közösség nevelésének, 
oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének 
fejlesztését szolgáló tevékenység,

12

2.4 a nemzetiségi közösségnek az adott 
településhez kötődő történelmi múltjával, 
kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos 
feladatok,

13

2.5 saját alapítású vagy fenntartású (esetleg 
társfenntartásban működő) közművelődési 
intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával 
kapcsolatos feladatok,

14
2.6 más fenntartó által működtetett nemzetiségi 
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, 
médiával való együttműködés,

15
2.7 anyaországi, testvértelepülési, nyelvközösségi
vagy nemzetközi kapcsolattartás,

16 2.8 a nemzetiség által használt nyelven a helyi 
nemzetiségi önkormányzat működési területén 
megvalósuló kulturális jellegű programok 
szervezése,
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17
2.9 nemzetiségi nyelvű kiadványok összeállítása, 
megjelentetése,

18
2.10 nemzetiségi nyelv oktatása felnőtteknek, 
felnőttoktatási tevékenység anyanyelven.

19 3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

20
3.1 nemzetiségi civil szervezetekkel való 
együttműködés,

0-5 20

21
3.2 helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység 
támogatása,

22
3.3 társadalmi felzárkózással, 
közfoglalkoztatással kapcsolatosan más 
szervekkel való együttműködés,

23
3.4 szociális területen, idősgondozás területén 
történő feladatellátás.

4. Az elérhető pontszám összesen: 100

2.[4]3.5.  Az 1.1.2.  A települési  és területi  nemzetiségi  önkormányzatok feladatalapú támogatása
jogcímhez kapcsolódóan a feladatalapú támogatás összege a 2.[4]3.3. pont alapján megállapított
feladatmutató  pontszám  és  a  2.[3]2.1  pont  szerint  meghatározott  fajlagos  támogatási  összeg
szorzata.

2.[4]3.6. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatás összegét
2021. április 15-éig a honlapján közzéteszi.

2.[4]3.7.  A feladatalapú  támogatásról  a  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki.  A támogatói  okirat
közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg.

2.[4]3.8. A miniszter a támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő
részletben, 2021. április 30-áig és 2021. augusztus 15-éig folyósítja a kincstár útján.

2.[4]3.9.  Amennyiben  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  év  közben  megszűnik,  akkor  a
[feladatlapú]feladatalapú támogatásnak  a  megszűnés  időpontját  megelőzően
kötelezettségvállalással  terhelt  része  illeti  meg.  A  megszűnés  időpontjában  a  feladatalapú
támogatásnak a kötelezettségvállalással nem terhelt  részét a helyi  nemzetiségi önkormányzatnak
vissza kell fizetnie.

2.[5]4. A feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

2.[5]4.1.  A feladatalapú  támogatást  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  2022.  december  31-éig
használhatja fel.

2.[5]4.2. A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és
támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi
és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
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gondozása”  és  az  oktatással  összefüggő  kormányzati  funkciókon  elszámolt  kiadások  vehetők
figyelembe.

2.[5]4.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 2023. március
15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a
miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

2.[5]4.4.  A feladatalapú  támogatás  felhasználásáról  a  kedvezményezett  az  Ávr.  93.  §-a  szerint
számol el a miniszter felé.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont 3.3.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3.  3.3.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  média  támogatás  megállapításának  és
folyósításának szabályai

3.3.2. A  miniszter  a  3.2.  pont  szerinti  támogatást  negyedévenként  egyenlő  részletekben,  a
költségvetési év első negyedéve tekintetében [legkésőbb2021]legkésőbb 2021. február 15-éig, ezt
követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a kincstár útján.

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás.
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. Jogtechnikai pontosítás. 
4. Jogtechnikai pontosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Jogtechnikai pontosítás. 
8. Államháztartási  szabályrendszer  folyamatban  lévő  módosítása  miatt  szükséges  a  hivatkozás
törlése, illetve további jogtechnikai pontosítás is indokolt.
9. Jogtechnikai pontosítás. 
10. Jogtechnikai pontosítás. 
11. Jogtechnikai pontosítás. 
12. Jogtechnikai pontosítás. 
13. Jogtechnikai pontosítás. 
14. Jogtechnikai pontosítás. 
15. Jogtechnikai pontosítás. 
16. Jogtechnikai pontosítás. 
17. Jogtechnikai pontosítás.
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18. Jogtechnikai pontosítás. 
19. Jogtechnikai pontosítás. 
20. Jogtechnikai pontosítás. 
21. Jogtechnikai pontosítás. 
22. Jogtechnikai pontosítás. 
23. Jogtechnikai pontosítás. 
24. Jogtechnikai pontosítás. 
25. Jogtechnikai pontosítás. 
26. Jogtechnikai pontosítás. 
27. Jogtechnikai pontosítás. 
28. Jogtechnikai pontosítás. 
29. Jogtechnikai pontosítás. 
30. Jogtechnikai pontosítás. 
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