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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 2021.
évi  központi  költségvetéséről szóló  T/10710.  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) 2021. évi

a) kiadási főösszegét [23 373 644,0]23     465     402,0 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [21 882 420,3]21     974     178,3 millió forintban,
c) hiányát 1 491 223,7 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai működési költségvetés 2021. évi

a) kiadási főösszegét [19 721 153,5]19     754     961,5 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [19 721 153,5]19     754     961,5 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 2021. évi

a) kiadási főösszegét [2 051 546,1]2     109     496,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [1 032 163,1]1     090     113,1 millió forintban,
c) hiányát 1 019 383,0 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az
európai uniós fejlesztési költségvetés 2021. évi

a) kiadási főösszegét 1 600 944,4 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 129 103,7 millió forintban,
c) hiányát 471 840,7 millió forintban

állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
d)  a  jogszabály  vagy  kormányhatározat  alapján  járó  -  többlet  személyi  juttatásoknak  és  az
azokhoz  kapcsolódó  munkaadókat  terhelő  járulékoknak  és  szociális  hozzájárulási  adónak  a
költségvetési szerveknél,  a helyi önkormányzatoknál, a nem állami,  nem helyi önkormányzati
szociális,  kulturális,  köznevelési,  felsőoktatási  és  egészségügyi  intézményt  fenntartóknál,
valamint  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalókat  foglalkoztató  akkreditált
munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5)  Központi  tartalék  szolgál  a  XLVII.  Gazdaságvédelmi  Alap  fejezet,  1.  cím,  1.  alcím,  1.
Gazdaságvédelmi  programok  jogcímcsoporton  a  gazdaság  újraindítása,  a  gazdaság  védelme  és
egyéb fejlesztések érdekében szükséges feladatok fedezetének biztosítására. A felhasználásáról a
Kormány dönt.

Módosítópont sorszáma: 4.
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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: 5.
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: 6.
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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a
finanszírozási  rendszer  fenntarthatóságának  javítását  célzó  feladatok  támogatása  érdekében  a
LXXII.  Egészségbiztosítási  és  Járvány  Elleni  Védekezési  Alap  fejezet,  1.  cím,  2.  alcím,  7.
Gyógyító-megelőző  ellátás  jogcímcsoport,  13.  Finanszírozási  rendszer  átalakítása  jogcímről  a
jogcímcsoport  [7.  Célelőirányzatok  jogcímére  és  ]1-10.  [Összevont  szakellátás  jogcímére  ]
jogcímeire átcsoportosíthat.
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Módosítópont sorszáma: 8.
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: 9.
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: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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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: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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
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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: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága
által  megállapított  gépjárműadóhoz  kapcsolódó  bírságból,  pótlékból  és  végrehajtási  költségből
származó bevétel 100%-a.

Módosítópont sorszáma: 14.
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.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
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[(6) A Gst. 10. § (2a) bekezdésében foglalt, a 2021. évben keletkeztethető ügyletek maximális
összértéke 200 000,0 millió forint.]

Módosítópont sorszáma: 16.
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: 17.
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: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

41. §

7



(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
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: 19.
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  1.3.2.13.2.  Hajléktalanok
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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
lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi
ellátások  jogcímmel,  1.3.3.1.  Bölcsődei  bértámogatás  jogcímmel,  1.4.1.1.  Intézményi
gyermekétkeztetés  -  bértámogatás  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: 20.
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,
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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
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: 21.
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: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (2) bekezdés a) pont
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
szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő
támogatás mértéke

a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás [63,5%-
a]68,5%-a,

Módosítópont sorszáma: 23.
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: 24.
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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: 25.
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.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  költségvetési  szervek  által  foglalkoztatottak  éves  cafetéria-juttatásának  kerete,  illetve
cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten
[- ]adott –  az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében [meghatározottak alapján adott ]meghatározott –
juttatások  [- nettó ]összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021. évben nem haladhatja
meg a nettó 400 000 forintot.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. §
Módosítás jellege: módosítás

66. §

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése
szerinti deviza-illetményalap összege 2021. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti
lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250
000 forint[, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kihelyezettek esetén
150 000 forint].

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (4) bekezdés a) és b) pont
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Módosítás jellege: módosítás

(4) A 2021. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése szerinti
a) önköltség összege [480 000]1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege [480 000]650 000 forint/fő/év.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[20. Egyes koncessziós díjak

75. §

Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11.
pontja szerinti egységenként a 2021. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 757,0 millió forint, II.
kategóriájú játékkaszinó esetében 441,7 millió forint,
b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 631,0 millió forint, II.
kategóriájú játékkaszinó esetében 63,3 millió forint.]

Módosítópont sorszáma: 30.
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: 31.
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.
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [77 116,9] 97     187,9 /+20 071,0 m. kiadás/

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

VI. BÍRÓSÁGOK
  2 Kúria [146,0] 46,0 /-100,0 f. kiadás/
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [4 827,0] 3     900,8 /-926,2 m. kiadás/

      9
Egyéb működési 
kiadások

[1 109,0] 955,5 /-153,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VIII. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VIII. ÜGYÉSZSÉG
  1 Ügyészségek
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [38 842,4] 42     981,7 /+4 139,3 m. kiadás/

      9
Egyéb működési 
kiadások

[10 551,7] 11     193,3 /+641,6 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A települési önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatása

    3
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

[174 015,9] 176     015,9
/+2 000,0 m.

kiadás/

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

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai

[17 753,0] 22     753,0
/+5 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

X. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

  1
Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása

[1 080,2] 380,2 /-700,0 m. bevétel/

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 3. Cím 1. Előirányzat-csoport 1. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

  3
Magyarország Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletének igazgatása

    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [4 153,1] 4     402,6
/+249,5 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        1
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó 
céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

[11 230,8] 14     275,8
/+3 045,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím új 58. 
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Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      58
HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ 
támogatása

990,0 /+990,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    3
Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok 
támogatása

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 7. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Rendőrség
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [265 723,0] 267     578,1 /+1 855,1 m. kiadás/

      9
Egyéb működési 
kiadások

[84 996,0] 85     351,3 /+355,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  26
Központi kezelésű 
előirányzatok

    2 Központi tartalékok
      3 Céltartalékok [195 000,0] 184     594,1 /-10 405,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

  14 Egyetemek, főiskolák [319 106,3] 322     055,3
/+2 949,0 m.

bevétel/
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [223 964,9] 225     651,1
/+1 686,2 m.

kiadás/

      9 Egyéb működési kiadások [237 354,8] 238     464,6
/+1 109,8 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

      3
Fenntarthatósági feladatok és közmű-
szolgáltatások

[20 668,8] 18     815,8
/-1 853,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 36. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

      2
Nemzetközi vadászati, természeti és lovas 
rendezvények támogatása

[8 571,4] 6     872,0
/-1 699,4 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 67. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    67 Felsőoktatási feladatok

16



      2 Felsőoktatás speciális feladatai [651,6] 3     451,6
/+2 800,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 1. és 2. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

  1
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi 
igazgatása

[340,8] 450,8 /+110,0 f. kiadás/

    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [10 604,3] 12     074,6
/+1 470,3 m.

kiadás/

      9 Egyéb működési kiadások [6 145,3] 12     727,2
/+6 581,9 m.

kiadás/
  2 Külképviseletek igazgatása
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [58 204,7] 58     276,8 /+72,1 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [20 158,0] 20     245,9 /+87,9 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      33
Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak
támogatása

[32 948,6] 33     548,6
/+600,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti 
támogatások

[9 169,5] 9     019,5 /-150,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 51.
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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 [731 767,9] 728     818,9 /-2 949,0 m. bevétel/
      1 Működési költségvetés
        1 Személyi juttatások [401 226,8] 399     540,6 /-1 686,2 m. kiadás/
        9 Egyéb működési kiadások [323 952,9] 322     690,1 /-1 262,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 13. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

  13
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 
Családokért

[17,0] 57,0 /+40,0 f. kiadás/

    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [410,0] 450,0 /+40,0 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [278,4] 488,4 /+210,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [440 646,0] 440     839,0 /+193,0 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [139 652,8] 139     697,8 /+45,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása
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      4
Köznevelés speciális feladatainak 
támogatása

[5 726,8] 5     656,8 /-70,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím 15. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása
      15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása [13 491,7] 13     421,7 /-70,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 15. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    15
Családpolitikai és ifjúsági ágazati szakmai 
feladatok

      2
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai 
programok

[3 256,9] 5     856,9 /+2 600,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím 16. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    19
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

      16
Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 
szervezeteinek támogatása

[1 824,4] 1     928,1
/+103,7 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 23. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23 Sporttevékenység támogatása

      4
Versenysport és szakmai feladatok 
támogatása

[17 682,6] 17     835,6 /+153,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 11     000,0 /+11 000,0 m. kiadás/

      27
Alapítványok, köztestületek 
támogatása

[2 766,0] 4     966,0 /+2 200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 118     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXVI. Fejezet 4. Cím új 4. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI 
HÁLÓZAT
  4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Struktúraváltási Alap 12     500,0 /+12 500,0 m. kiadás/

900,0 /+900,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLI. Fejezet 3. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
  3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

    1 Jutalékok és egyéb költségek [33 955,9] 29     955,9
/-4 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 14. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

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

    14 Kisadózók tételes adója [197 400,0] 237     400,0
/+40 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

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

    1 Általános forgalmi adó [4 092 501,3] 4     067     359,3
/-25 142,0 m.

bevétel/

[889 698,7] 947     648,7
/+57 950,0 f.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 5. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  5 Költségvetési befizetések

    5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás [160 452,5] 165     452,5
/+5 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 66.
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 [46 414,7] 7     800,0
/-38 614,7 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 67.
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 és Járvány Elleni 
Védekezési Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [226 794,9] 236     044,9
/+9 250,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 36. Cím 9. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI

  36
Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt 
kötelezettségek kiadásai

    9
A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos 
egyéb kiadások

[3 386,4] 1     386,4
/-2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI 
ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok
    1 Központi tartalékok

      1
Gazdaságvédelmi 
programok

[120 000,0] 68     000,0 /-52 000,0 m. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Magyar Falu Program 50     000,0
/+50 000,0 m.

kiadás/

[90 000,0] 142     000,0
/+52 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 7. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7 Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

      2
Regionális határon túli és [határmenti gazdaságfejlesztési támogatások]egyéb 
nemzetközi fejlesztési és kutatási programok

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 4. Cím 2. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  4 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap

    2
Szakképzési és felnőttképzési 
támogatások

[24 090,6] 29     490,6 /+5 400,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 4. Cím 10. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

  4
Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási 
Alap

    10 Szakképzési hozzájárulás [100 500,0] 105     900,0 /+5 400,0 m. bevétel/
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Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 6. 
Jogcímcsoport 10. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap

    1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

      6 Költségvetési hozzájárulások

        10
Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-
átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

[232 194,9] 241     444,9
/+9 250,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap
    2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

      1 Csecsemőgondozási díj [78 848,9] 93     098,9
/+14 250,0 m.

kiadás/

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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI
VÉDEKEZÉSI ALAP
  2 Járvány elleni védekezési alap

    1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka [30 000,0] 25     000,0
/-5 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész táblázat 68. és 113-115. sor
Módosítás jellege: módosítás

I. Előirányzatok és támogatások
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Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió 
forintban)

Fajlagos 
összeg

...

68 1.3.
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása

[174 015,9]176 
015,9

...

113 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás
758 000 
forint/fő

114 1.3.2.12.2.
Családi bölcsőde - társulás által történő 
feladatellátás

985 400 
forint/fő

115 1.3.2.12.3.
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján 
befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

379 000 
forint/fő

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1.  1.  A települési  önkormányzatok  általános  működésének  és  ágazati  feladatainak  támogatása
jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2020.
november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a
[Belügyminisztérium  ]helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium  -
2020. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 3. pont 3.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
Mötv.  szerint  2020.  november  1-jén  működő,  illetve  a  Mötv.  85.  §  (3a)  [bekezdés]bekezdése
alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik
a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye,
azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
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Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 3. pont 3.6. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével
a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszámától
függő korrekciós tényező (3.7. pont szerint),
Kb  =  közös  önkormányzati  hivatalt  fenntartó  önkormányzatok  területén  működő  nemzetségi
önkormányzatok - 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő - számától függő korrekciós tényező.
Értéke 0-1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,  2-3 nemzetiségi önkormányzat  esetén 0,04,  4-8
nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több nemzetiségi önkormányzat esetén [0,07]0,1,
Kc = amennyiben a  közös hivatal  székhelye járási  székhely önkormányzat,  úgy az értéke 0,04,
egyébként 0.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím

4.2.  A  belterületre  vonatkozóan  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  által  az  ingatlan-
nyilvántartási  adatbázisból  [(a  továbbiakban:  ingatlan-nyilvántartási  adatbázis)  ]ingyenesen
rendelkezésre bocsátott 2019. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell
figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 8. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

8.  [A]Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 1.1.1.3.
Településüzemeltetés  -  közvilágítás  támogatása  jogcímre  és  az  1.1.1.5.  Településüzemeltetés  -
közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok:

Módosítópont sorszáma: 83.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 11. pont 11.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

11. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím

11.4.  A támogatás  kizárólag  a  támogatás  céljának megfelelően,  a  lakossági  ráfordítások (díjak)
csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, [és ]elhelyezése”, valamint
b) a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 13. pont 13.3.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

13. 13.3. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

13.3.2.  [A]Az 1.2.3.  Kiegészítő  támogatás  a  pedagógusok  és  a  pedagógus  szakképzettséggel
rendelkező  segítők  minősítéséből  adódó  többletkiadásokhoz  jogcím  szerinti  támogatás
szempontjából [az]a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében
és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 20. pont 20.1.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. 20.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok:

20.1.4.  [A]Az 1.3.2.  Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  támogatása  jogcím  szerinti
feladatok  esetében  a  társulásoknak  járó  magasabb  támogatást  a  társulás  székhelye  szerinti
önkormányzat akkor igényelheti, ha
a)  a  feladat  ellátásáról  a  Mötv.  szerinti  önkormányzati  társulás  saját  fenntartású  intézménye,
szolgáltatója útján gondoskodik, a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan az adott
feladat  ellátását nem biztosítják,  az adott  feladat  tekintetében nincs  szolgáltatójuk,  intézményük
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
b) a társult és ellátott önkormányzatok lakosságszáma az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az
1.3.2.4.2.  Személyi  gondozás  -  önálló  feladatellátás  jogcím,  az  1.3.2.4.3.  Személyi  gondozás  -
társulás  által  történő  feladatellátás  jogcím,  az  1.3.2.6.  Időskorúak  nappali  intézményi  ellátása
jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens
személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali  intézményi  ellátása jogcím, az 1.3.2.11.
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3
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000 fő, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím és az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei
jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő, és
c) az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 20. pont 20.1.7. alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. 20.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok:

20.1.7. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde,
mini  bölcsőde támogatása jogcím,  az 1.3.4.  A települési  önkormányzatok által  biztosított  egyes
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok
támogatása jogcím szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv.
20/C.  § (1)-(4)  [bekezdései]bekezdése,  illetve a Gyvt.  139. § (2) és (3)  [bekezdései]bekezdése
szerinti  -  nyilvántartásba  vétele,  valamint  az  időszakos  jelentési  kötelezettség  teljesítése.  A
támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek
ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 21. pont 21.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

21. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
jogcím

21.2. A támogatás számított összegét a
a) 30 %-a a Gyvt.  20/A. § (1)  és (2)  bekezdése szerinti  [természetbeni]pénzbeli támogatásban
részesülők 2019. augusztus és 2019. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
b) 30 %-a a Szoctv.  33.  § (1) bekezdése szerinti  aktív korúak ellátásában részesülők 2019. évi
átlagos száma,
c)  10 %-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó,  személyi  jövedelemadót  nem fizetők számának a
2019.  évi  adóbevallások  összesítése  alapján  számított  18-59  éves  korcsoporton  belüli
lakosságszámon belüli részaránya,
d) 30 %-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya
elismert mértéke szerint kell meghatározni.

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 21. pont 21.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás
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21. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
jogcím

21.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi képlet
szerint történik:
T = ha SZT  [<]< [SZT + ha  [(SZF2020>0;](SZF2020>0; akkor  K2019*1,6,  egyébként  K2019)]/2,

akkor SZT, egyébként [SZT + ha [(SZF2020>0;](SZF2020>0; akkor K2019*1,6, egyébként K2019)]/2

ahol:
T = támogatás,
SZT = támogatás számított összege,
SZF2020 = a  Magyarország  2020.  évi  [költségvetési  ]központi  költségvetéséről  szóló 2019.  évi

LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) 2. melléklet, Kiegészítő szabályok
1.d)  pontja  alapján  visszamutatott,  az  önkormányzatot  a  III.2.-III.5.  pontok  szerint  megillető
támogatás összege,
K2019 = az önkormányzat által a 2019. évi költségvetési beszámolóban a „Lakóingatlan szociális

célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, „Egyéb
szociális  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások,  támogatások”  kormányzati  funkciókon  teljesített
költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok összegével, továbbá a „Támogatási célú finanszírozási
műveletek” kivételével valamennyi kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton
teljesített kiadások együttes összege.

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 21. pont 21.6.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

21. 21.6. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály:

21.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag
a) az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain,
b) a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”,
c) a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”,
d) a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”,
e) az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”, valamint
f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini
bölcsőde  támogatása  jogcím  és  az  1.4.1.  Intézményi  gyermekétkeztetés  támogatása  jogcím
[tekintetében ]szerinti támogatásoknál az e melléklet [szerinti]szerint alkalmazható
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Amennyiben  az  önkormányzat  az  1.3.2.  Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  támogatása
jogcím,  az  1.3.3.  Bölcsőde,  mini  bölcsőde  támogatása  jogcím  és  az  1.4.1.  Intézményi
gyermekétkeztetés  támogatása  jogcím  szerinti  feladatokra  támogatásban  nem  részesül,  de  e
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feladatok ellátásához társulás  vagy másik  önkormányzat  felé  a  „Támogatási  célú  finanszírozási
műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás
elszámolása szempontjából figyelembe vehető.

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 22. pont 22.1.1. és 22.1.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

22. 22.1. A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:

22.1.1. Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti
központ jogcím és a 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
jogcím között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a [„Család-]„Család és gyermekjóléti szolgáltatások” és
b) a [„Család-]„Család és gyermekjóléti központ”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

22.1.2.  Az  1.3.2.3.  Szociális  étkeztetés  jogcímtől  az  1.3.2.15.  Közösségi  ellátások  jogcímig  a
támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag
a) a [„Család-]„Család és gyermekjóléti szolgáltatások”,
b) a [„Család-]„Család és gyermekjóléti központ”,
c) a „Szociális étkeztetés népkonyhán”,
d) a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”,
e) a „Házi segítségnyújtás”,
f) a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”,
g) az „Idősek nappali ellátása”,
h) a „Demens betegek nappali ellátása”,
i) a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”,
j) a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”,
k) a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”,
l) a „Hajléktalanok nappali ellátása”,
m)  a  „Gyermekek  napközbeni  ellátása  családi  bölcsőde,  munkahelyi  bölcsőde,  napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”,
n) a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”,
o) a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”,
p) a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és
q) a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 46. pont 46.3.2. alpont
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Módosítás jellege: módosítás

46.  46.3.  A külső  szolgáltatótól  vásárolt  szolgáltatás  esetén  a  támogatás  igénylésének  további
feltételei

46.3.2. Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat nevében
végzi, a külső szolgáltató az önkormányzat részére az általános forgalmi adóról  szóló  2007. évi
CXXVII. törvény 13. §-a szerinti szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek
megfelelően  a  szolgáltatás  ellenértékeként  értelmezendő.  Ebben  az  esetben  az  étkeztetési  díj
tekintetében  a  számla  külső  szolgáltató  által  történő  kibocsátására  az  önkormányzat  nevében
kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti.

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 48. pont 48.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

48. 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím

48.2.  A támogatás  összege  [(a továbbiakban: T) ]-  a  Kincstár  által  ellenőrzött  önkormányzati
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Kgy - Szt
ahol:
Kgy  =  az  intézményi  gyermekétkeztetés  várható  éves  nyersanyag-  és  dologi  kiadása  (vásárolt
szolgáltatás  esetében  a  vásárolt  szolgáltatás  útján  ellátottakra  számított  az  1.4.1.1.  Intézményi
gyermekétkeztetés  -  bértámogatás  jogcím szerinti  támogatással  csökkentett  éves  nyersanyag-  és
dologi kiadás összege),
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 56. pont
Módosítás jellege: módosítás

56. 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím

[56.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a szolidaritási hozzájárulás összege az 56.3
pont szerint számított összegnél 15 %-kal alacsonyabb.]

56.[5]4.  Amennyiben  a  település  közös  hivatal  székhelye,  a  táblázat  2-6.  sorai  szerinti
kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

56.[6]5.  Az államháztartásért  felelős  miniszter  az 1.3.  pont  szerinti  iparűzési  adóerő-képességet
meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében az 56.2. pont
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szerinti táblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás
nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 56. pont 56.2. alpont táblázat 4. sor
Módosítás jellege: módosítás

56. 56.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

A B C D

Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képessége szerint (forint)

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási 
hozzájárulás alapjának százalékában

alsó határ felső határ minimum maximum

...

4 [65 001]68 001 90 000 0,45 0,52

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat új 34. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcímszám Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió forintban)

...

34 3.11. Budapesti kerületi útfejlesztések 5 000,0

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcím

3.2.  A támogatás  nem  haladhatja  meg  a  vasúti  és  közúti  személyszállítási  közszolgáltatásról,
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  [(a továbbiakban: EK-
rendelet)  ]alapján  megállapított,  a  fővárosi  helyi  közlekedési  közszolgáltatás  ellátása  során
felmerülő veszteséget.
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Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 6. pont 6.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

6. 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím

6.1. A jogcím előirányzatát növeli
a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által költségvetési
évben november 30-áig visszafizetett támogatások összege, ideértve a költségvetési évet megelőző
év decemberében teljesített visszafizetéseket is,
b) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a
helyi önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett
összege,
c)  a  helyi  önkormányzatok  által  költségvetési  évben  megfizetett  ügyleti  és  késedelmi  kamat
összege,
d) a települési  önkormányzatok által  igényelt  támogatások -  a nem helyi  önkormányzat  részére
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott előirányzatának
összege,
e) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
f) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében foglalt kötelezettség költségvetési
év  december  5-éig  történő  elmulasztása  miatt  a  költségvetési  évben felfüggesztett  támogatások
összege,
g) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes
intézkedése  esetén  a  [Magyarország  ]2020.  évi  [központi  költségvetéséről  szóló  2019.  évi
LXXI. ]költségvetési  törvény  [(a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) ]3. melléklet
I.10.  Önkormányzati  elszámolások  jogcímének  tárgyévet  megelőző  év  december  31-ei  pozitív
egyenlegének összege.

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 6. pont 6.3. alpont
Módosítás jellege: módosítás

6. 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím

6.3. A jogcím terhére a következő kifizetések teljesíthetők:
a)  a  támogatások költségvetési  évet  megelőző évi  elszámolása  alapján a  helyi  önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a
helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat
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megillető ügyleti és késedelmi kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében  [felsorolt,  ]foglaltak szerint a
költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése
esetén a költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege,
e)  az önellenőrzés és a  kincstári  felülvizsgálat  során a helyi  önkormányzat  javára megállapított
visszatérítés összege,
f)  a  2020.  évi  költségvetési  törvény  3.  melléklet  II.  pontjában  szereplő  azon  költségvetési
támogatások le nem hívott  része,  amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg
kifizetése történt meg. A tárgyévet megelőző évben le nem hívott, de tárgyévben esedékessé váló
támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a tárgyévet megelőző évi támogatási szerződés,
illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások tárgyévi folyósítására csak abban az
esetben  kerülhet  sor,  ha  az  önkormányzat  a  tárgyévet  megelőző  évben  kapott  támogatással
(előleggel) legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol,
g)  a  jogosult  magánszemély  részére  a  közműfejlesztési  hozzájárulás  megfizetett  összegének
meghatározott  hányada közműfejlesztési  támogatásként a települési  önkormányzatokon keresztül
biztosítható. A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély
jogosultaktól beérkezett, a feltételeknek megfelelő igények közműfajtánként és igénylők számának
megjelölésével  történő  összesítésével  minden  negyedévet  követő  hónap  20-áig  a  Magyar
Államkincstár illetékes területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az Igazgatóság a
beérkezéstől  számított  húsz  napon  belül  továbbítja  az  összesített  kérelmeket  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter részére. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,
egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik,
h)  a  „Sikeres  Magyarországért  Panel  Plusz”  Hitelprogram  keretében  lakásszövetkezet,  illetve
társasház  által  felvett  kölcsönhöz kapcsolódó támogatás  nyújtásáról  szóló  156/2005.  (VIII.  15.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, továbbá az 1945 és
1963  között  törvénysértő  módon  elítéltek,  az  1956-os  forradalommal  és  szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes
személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-a igénylésének fedezetéül,
i)  az  előirányzat  szolgál  fedezetül  a  helyi  önkormányzat  és  társulása  számára  a  Svájci-Magyar
Együttműködési  Program  fejlesztési  célú  pályázataihoz  szükséges  saját  forrás  kiegészítésére  a
korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból
adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére,
j) az előirányzatból 1 500,0 millió forint a bölcsődei fejlesztési program célját szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 15. pont 15.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

15. 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcím
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15.1.  A Kult.  tv.  64.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  [szerint]alapján az  önkormányzatot  a  települési
nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki
eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 16. pont 16.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

16. 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása jogcím

16.2.  Az önkormányzatokat  megillető,  jogcímenként  és  szervezetenként  megállapított  támogatás
éves összegét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló  2008.  évi  XCIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Emtv.)  5/B.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában
meghatározott  módon,  az  [Előadó-művészeti  Bizottságok]előadó-művészeti  bizottságok,  a
Nemzeti  Előadó-művészeti  Érdekegyeztető  Tanács  által  véleményezett,  javaslata  alapján  a
kultúráért felelős miniszter 2020. december 20-áig állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 17. pont 17.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

17. 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása jogcím

17.2.  Az önkormányzatokat  megillető,  jogcímenként  és  szervezetenként  megállapított  támogatás
éves  összegét  az  Emtv.  5/B.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  módon,  az  [Előadó-
művészeti  Bizottságok]előadó-művészeti  bizottságok,  a  Nemzeti  Előadó-művészeti
Érdekegyeztető Tanács által véleményezett,  javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2020.
december 20-áig állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 25. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

25.  3.[9]7.  Ózdi  martinsalak  felhasználása  miatt  kárt  szenvedett  lakóépületek  tulajdonosainak
kártalanítása jogcím

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 26. pont cím
Módosítás jellege: módosítás
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26. 3.[10]8. Pannon Park beruházási projekt támogatása jogcím

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 27. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

27. 3.[11]9. Normafa Park program támogatása jogcím

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 28. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

28. 3.[13]10. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása jogcím

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész új 29. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

29. 3.11. Budapesti kerületi útfejlesztések jogcím

29.1. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter a budapesti kerületi
önkormányzatok  részére  útfejlesztések  és  utak  aszfaltozása  céljából  kérelem nélkül  támogatást
nyújt.

29.2. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki a támogatásban részesített önkormányzat
számára oly módon, hogy
a) a támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon
belül történik és
b) 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.

29.3.  Az  Áht.  szerinti  támogató  a  Budapest  és  a  fővárosi  agglomeráció  fejlesztéséért  felelős
miniszter.

29.4. A támogatás felhasználásának határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat új 58., 66. és 80. sor
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Módosítás jellege: kiegészítés

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól

A B C D

...

58 Lakástámogatások (1. cím, 7. alcím)

...

66 Vagyongazdálkodás (3. cím)

...

80 Vagyongazdálkodás (1. cím, 3. alcím)

Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész táblázat
Módosítás jellege: módosítás

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányza
t

Fajlagos összeg

...

3 1.1.1.
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása

2. [melléklet1]melléklet 
1.2.2. Az óvodában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 
jogcím szerint

...

8 1.1.6.
Alapfokú művészeti iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása

[4 766 000]4 970 000 
forint/számított létszám/év

9 1.1.7.
Kollégiumban foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása

[4 991 000]5 003 000 
forint/számított létszám/év

...
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12 1.2.1.
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok kiegészítő támogatása

2. melléklet 1.2.3. Kiegészítő 
támogatás a pedagógusok és 
a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező
segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz jogcím 
szerint

12 1.2.[1]2.

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
középfokú vagy alapfokozatú 
végzettséggel rendelkező pedagógus 
kiegészítő támogatása

432 000 forint/fő/év

13 1.2.[2]3.

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
mesterfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása

520 000 forint/fő/év

14 1.2.[3]4.

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú középfokú vagy 
alapfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása

1 611 000 forint/fő/év

15 1.2.[4]5.

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú mesterfokozatú 
végzettséggel rendelkező pedagógus 
kiegészítő támogatása

1 820 000 forint/fő/év

...

20 1.4.

Pedagógus szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel nem rendelkező 
nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítők átlagbérének támogatása

21 1.4.1.

Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása

2. melléklet 1.2.5. Az 
óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok nevelőmunkáját
közvetlenül segítők 
átlagbéralapú támogatása 
jogcím szerint

20 1.4.2.

Iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, [a ]konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai szakszolgálati 
intézményben pedagógus 
szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel nem rendelkező 
nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítők átlagbérének támogatása

[3 000 000]3 200 000 
forint/számított létszám/év

38



21 1.5.

A nemzetiségi önkormányzat, a 
bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által 
fenntartott köznevelési[,] és 
szakképző intézmények 
működésének támogatása

200 000 forint/fő/év

[22 1.5.1.

A nemzetiségi önkormányzat, a 
bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által 
fenntartott köznevelési 
intézmények működésének 
támogatása

200 000 forint/fő/év]

[23 1.5.2.

A nemzetiségi önkormányzat, a 
bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által 
fenntartott szakképző 
intézmények működésének 
támogatása

240 000 forint/fő/év]

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész
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

1.2.  A támogatások  igénybevétele  és  elszámolása  az  október  1-jei  köznevelési  és  szakképzési
statisztikai  adatokra és  az azt  megalapozó tanügyi  okmányokra,  vagy a támogatást  megalapozó
egyéb  okmányokra,  analitikus  nyilvántartásokra  épül.  Az  igénylésnél  és  annak  elbírálása  során
figyelembe  kell  venni  az  Nkt.,  [az  Szkt.]a  szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvény  (a
továbbiakban: Szkt.), valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák
az  igénybevételt  az  Nkt.-nak  a  maximális  csoport-  vagy  osztálylétszám  betartására  vonatkozó
követelményei.

1.3. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű
gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési vagy szakképző intézmény jogerős működési engedélye
meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja, illetve a Szkt. 7. § 5. pontja szerinti fogyatékosság típusát is,
és a szakértői vélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására. Továbbá október
1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló[,] közül figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű
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gyermek, tanuló is, akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e között került
kiállításra a szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek megvalósulnak.

1.9. A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény működési engedélye tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,
b)  az  óvoda,  iskola  a  nemzetiségi  óvodai  nevelést,  nemzetiségi  iskolai  nevelést-oktatást  a
nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI  rendelet  (a  továbbiakban:  EMMI  rendelet)  nemzetiségi  nevelésre,
oktatásra vonatkozó szabályai továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg.
Ennek  megfelelően  a  gyermek/tanuló  a  nemzetiségi  óvodai  nevelésben  és  iskolai  oktatásban  a
gyermek szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan cselekvőképes
tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme, nyilatkozata
alapján vesz részt és a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a
nemzetiségi irányelvben és [a 20/2012. (VIII. 31.) ]az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően
történik,
c)  az  óvoda,  az  iskola  olyan  településen  működik,  ahol  nem  jött  létre  települési  és  területi
nemzetiségi  önkormányzat,  nincsen  nemzetiségi  szószóló  és  a  fenntartó  beszerezte  az  országos
nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi
feladatot lát el.

1.[15]14. A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési
évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.

1.[16]15. A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e törvény
másképp  nem  rendelkezik  a  támogatásban  részesülő  fenntartók  számára  havi  ütemezésben  –
jogszabályban  meghatározott  fenntartói  változásjelentéssel  érintett  utalásig  e  törvény  alapján  –
folyósítja a támogatást.

2. 2.1.  [A ]Az e törvény  41. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában,
szakképző  intézményben,  alapfokú  művészeti  iskolában  (továbbiakban  együtt  iskola),
kollégiumban,  gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,  valamint  pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus-, oktató-munkakörben, valamin nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

2.2.  [A ]Az e törvény  41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott az átlagbéralapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai,
konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,  illetve  szakképző  intézményben  pedagógus  és  oktató
munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

2.3.  Az  iskolában,  kollégiumban,  gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási,
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valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást
a)  a  pedagógus-,  illetve  oktatói-munkakörben  foglalkoztatottak  után  [az]a 2.1.  alpontban
meghatározott állami intézmények pedagógus-, illetve oktatói-munkakörben foglalkoztatottjainak és
az állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási  intézménnyel  a  nevelési  évben  vagy  a  tanévben  október  1-jén  jogviszonyban  álló
gyermekek,  tanulók  létszáma,  valamint  a  pedagógiai  szakszolgálati  intézmény  által  ellátott
gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján egy tizedesre kerekített finanszírozott pedagóguslétszám
szerint a 2.6.[ és ]-2.[7]8 pont szerint,
b) a  nevelő és oktató munkát közvetlenül  segítő munkakörben foglalkoztatottak – a  pedagógiai
szakszolgálati intézmény és a szakképző intézmény kivételével – a ténylegesen foglalkoztatottak,
teljes munkaidőre átszámított létszáma, de legfeljebb a jogszabályban meghatározott elismerhető
létszáma alapján, figyelemmel az a) [pont]alpont szerinti gyermek és tanulólétszámra a 2.6. alpont
a)-c), e) [pontjai]alpontja szerint
kell megállapítani.

2.5. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint
az oktatásért vagy a szakképzésért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási,
illetve szakképző intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény
által  pedagógus-,  illetve  oktató-munkakörben  foglalkoztatott  személy  után  átlagbéralapú
támogatásra akkor jogosult, ha
a) a pedagógus, illetve az oktató szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-ban, illetve
Szkt-ban meghatározott képesítési előírásoknak,
b)  a  külföldi  óvoda,  a  nemzetközi  óvoda  pedagógiai  programja  megfelel  az  Óvodai  nevelés
országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi
szempontból  igazodik  a  Nemzeti  alaptantervhez,  külföldi,  nemzetközi  szakképző  intézmény
szakmai programja tartalmi szempontból igazodik a szakképzésért felelős miniszter által  kiadott
képzési és kimeneti követelményekhez és programtantervhez.

2.[7]8.  A finanszírozott  pedagógus-,  oktatólétszám meghatározásához  az  állam által  fenntartott
intézmény pedagógus, oktató-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába,
gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási  intézménybe  felvett  gyermekeknek,
tanulóknak,  továbbá  kollégiumban  elhelyezett  tanulóknak,  valamint  a  pedagógiai  szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya kerül figyelembe vételre
az egyes intézménytípusoknál meghatározott szerint.

2.[8]9.  A  többcélú  intézmény  esetén  a  többcélú  szakképző  intézményben  a  szakképzési
alapfeladatot  ellátó  oktatói  munkakörben foglalkoztatottakra  tekintettel  az  1.1.4.  Technikumban,
szakképző  iskolában  foglalkoztatott  oktatók  átlagbéralapú  támogatása  jogcím,  a  köznevelési
alapfeladatot  ellátó  pedagógus  munkakörben  foglalkoztatott  pedagógusok,  illetve  a  pedagógus
szakképzettséggel  rendelkező,  a  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatottakra  tekintettel  a  köznevelési  alapfeladatnak  megfelelő  intézményi  típus  szerinti
jogcím  vehető  igénybe,  és  az  adott  jogcímhez  tartozó  szabályok  alkalmazandóak.  A többcélú
köznevelési  intézmények  esetén  a  szakképzési  alapfeladatot  ellátó  pedagógus  munkakörben
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foglalkoztatottakra  tekintettel  [a]az 1.1.4.  Technikumban,  szakképző  iskolában  foglalkoztatott
oktatók  átlagbéralapú  támogatása  jogcím, a  köznevelési  alapfeladatot  ellátó  pedagógus
munkakörben foglalkoztatott  pedagógusok,  illetve  a  pedagógus  szakképzettséggel  rendelkező,  a
nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben  foglalkoztatottakra  tekintettel  a
köznevelési alapfeladatnak megfelelő intézményi típus szerinti jogcím vehető igénybe.

2.[9]10. A pedagógus, illetve oktatólétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi
október  1-jei  gyermek-,  illetve  tanulólétszám (a  költségvetési  éven  belül  8  és  4  havi  létszám)
alapján egy tizedesre kerekítve történik.

2.[10]11. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított létszámát
kell  érteni,  továbbá, ha munkakörük több köznevelési  alapfeladat ellátásához is  kapcsolódik,  az
1.1.2. Általános  [iskolájában]iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú  [támogatása–
1]támogatása  -  1.1.8. Pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  foglalkoztatott  pedagógusok
átlagbéralapú  támogatása  jogcímek  közül  azon  jogcímen  kell  őket  figyelembe  venni,  ahol  a
legmagasabb  az  intézményben  nevelt,  oktatott  gyermekek,  tanulók  létszáma.  A  pedagógus
szakképzettséggel  rendelkező,  a  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatottak köznevelési Kjtvhr. 4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe,
de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított –
átlagos  létszáma,  egy tizedesre  kerekítve.  A szakképző intézményben foglalkoztatott  pedagógus
végzetséggel  rendelkező,  közvetlenül  nem  a  szakmai  alapfeladat-ellátással  összefüggő  feladat
ellátására létesített munkakörben foglalkoztatottak után 1.1.4. Technikumban, szakképző iskolában
foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása jogcímen támogatás nem vehető igénybe.

2.[11]12. Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, illetve az Szkt. 22. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti  fenntartók  köznevelési,  szakképzési  feladatot  ellátó  intézményeiben  foglalkoztatott
pedagógusok,  oktatók,  valamint  a  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítők  átlagbére  és
közterhei elismert összege az 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcímen az egyes intézménytípusoknál,
1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásaihoz, 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  jogcímeken  az  egyes  intézménytípusoknál  meghatározottak  30%-a  a  köznevelést,
szakképzést alapfeladatként végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –,
továbbá  [a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ]az Szja tv.  hatálya alá
tartozó vállalkozó esetén.

2.[12]13. A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:

2.[12]13.1.  Az  átlagbéralapú  támogatás  a  személyi  juttatások  és  az  azokhoz  kapcsolódó
munkaadókat  terhelő  járulék  és  szociális  hozzájárulási  adó kifizetéséhez,  a  dologi  kiadások,  az
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ellátottak  pénzbeli  juttatásai  és  egyéb  működési  célú  kiadások,  valamint  felújítási  kiadások
finanszírozására  használható  fel  a  felújítási  hitel  felvétele  és  törlesztése  kivételével.  Az
átlagbéralapú támogatás azon megbízási jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusként, oktatóként
foglalkoztatott, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak megbízási díjára
használható  fel  –  az  Nkt.  22.  §  (2)  bekezdésében,  [SztvVhr.  ]a  szakképzésről  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  12/2020.  (II.  7.)  Korm.  rendelet  58.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
alkalmazotti  arány  mértékéig  –,  akik  megfelelnek  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  229/2012.  (VIII.  28.)  Korm.  rendelet  37/B.  §  (2)  bekezdés  a)  pont  ad)
alpontjában leírt feltételeknek.

2.[12]13.2.  A fenntartó  [–  ]az  [1.6.2.  Hit-  és  erkölcstanoktatáshoz  kapcsolódó  ]átlagbéralapú
[támogatás kivételével – az átlagbéralapú ]támogatásokat - azok folyósítását követő 15 napon
belül - az általa fenntartott nevelési-oktatási,  szakképző, pedagógiai szakszolgálati intézménynek
átadja  úgy,  hogy  az  általa  fenntartott  valamennyi  nevelési-oktatási-,  szakképző,  pedagógiai
szakszolgálati intézmény folyamatos működését biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a
nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett,
átadott összeg.

3. 1.1.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

3.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást a 2. melléklet [16]15. pontja szerint kell megállapítani.

3.2. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2. melléklet  [14]13.1.
pontjában leírtak szerint történik.

3.3.  A gyógypedagógiai  nevelési-oktatási  intézmény  óvodája  esetén  a  gyermekek  létszámának
meghatározásakor  az  Nkt.  47.  §  (7)  bekezdésében  foglaltak  kivételével  alkalmazni  kell  a  2.
melléklet [14]13.1. pontjában leírtakat.

3.[5]4.  A kiegészítő  nemzetiségi  óvodai  nevelésben 21 fő  gyermekenként  1  fő  pedagógus után
igényelhető az átlagbéralapú támogatás.

4. 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

4.2.  Ha  az  általános  iskola  ellát  nemzetiségi  nevelési-oktatási  feladatot,  akkor  a  nemzetiségi
nevelésben,  oktatásban  részt  vevő  tanulók  tekintetében  8  fő  [tanulóként]tanulónként 1  fő
pedagógust kell figyelembe venni.

5. 1.1.3. Gimnáziumban, szakgimnáziumban, foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
jogcím

5.1. A finanszírozott pedagóguslétszám ezen kategóriába tartozó intézménytípusokban az alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
a) a gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is - 12,5 fő
tanulónként 1 fő pedagógus,
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b) szakgimnáziumban, érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakgimnáziumban, szakképesítésre felkészítő évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) művészeti szakgimnáziumban párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő [tanulóként]tanulónként 1
fő pedagógus,
e) művészeti szakgimnáziumban szakképesítésre felkészítő évfolyamon az Nkt. 27. § (9) bekezdése
szerinti egyéni foglalkozás keretében részt vevő 3,5 fő [tanulóként]tanulónként 1 pedagógus,
f)  művészeti  szakgimnáziumban  szakképesítésre  felkészítő  évfolyamon  legalább  4  főből  álló
csoportos foglalkozás keretében részt vevő 8,5 fő [tanulóként]tanulónként 1 fő pedagógus,
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás.

5.2.  Ha  a  gimnázium,  szakgimnázium  ellát  nemzetiségi  nevelési-oktatási  feladatot,  akkor  –  a
művészeti szakgimnázium kivételével – a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók
tekintetében 8 fő [tanulóként]tanulónként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.

6.  1.1.4  Technikumban,  szakképző  iskolában  foglalkoztatott  oktatók  átlagbéralapú  támogatása
jogcím

6.1.  A finanszírozott  oktatói  létszám ezen kategóriába  tartozó  intézménytípusokban az  alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
a)  a technikumban általános műveltséget  megalapozó, az érettségi vizsgára és szakmai vizsgára
felkészítő, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást előkészítő évfolyamon
12,4 fő tanulónként 1 fő oktató,
b) a technikumban érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 13,7 fő
tanulónként 1 fő oktató,
c) szakképző iskolában adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai
oktatást magába foglalószakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 12 fő [tanulóként]tanulónként 1 fő
oktató
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás.

6.2.  Ha  a  technikum,  szakképző  iskola  ellát  nemzetiségi  nevelési-oktatási  feladatot,  akkor  a
nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő  [tanulóként]tanulónként 1 fő oktatót
kell figyelembe venni.

7.  1.1.5. Gyógypedagógiai,  konduktív pedagógiai nevelési-oktatási  intézményben és köznevelési
intézményben  működő  utazó  gyógypedagógusi,  utazó  konduktori  hálózatnál  foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

8.  1.1.6.  Alapfokú  művészeti  iskolában  foglalkoztatott  pedagógusok  átlagbéralapú  támogatása
jogcím

9. 1.1.7. Kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

9.2. Ha a kollégium ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben,
oktatásban  részt  vevő  tanulók  tekintetében  8  fő  [tanulóként]tanulónként 1  fő  pedagógust  kell

44



figyelembe venni.

10.  1.1.8.  Pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  foglalkoztatott  pedagógusok  átlagbéralapú
támogatása jogcím

11. 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím

11.1.  Óvodában  a  minősítéssel  összefüggő  kiegészítő  támogatást  a  2.  melléklet  [17]16.  pontja
szerint kell megállapítani.

12. 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz jogcím

12.2. Az óvodában foglalkoztatott nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok esetén a kiegészítő
támogatást a 2. melléklet [18]17. pontja szerint kell megállapítani.

15. 1.6. A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett
hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím

16.  1.7.  [Az  intézményi  ]Intézményi  gyermekétkeztetési  támogatás  [és  a  kiegészítő
gyermekétkeztetési  támogatás  az  óvodai  ellátásban  részesülő  gyermekek  ingyenes
étkeztetéséhez]jogcím

17.  1.7.1.  [Az  intézményi  gyermekétkeztetési]Intézményi  gyermekétkeztetés  - bértámogatás
jogcím

18.  1.7.2.  Kiegészítő  gyermekétkeztetési  támogatás  az  óvodai  ellátásban  részesülő  gyermekek
ingyenes étkeztetéséhez jogcím

18.2.  A kiegészítő támogatás igénylésekor  és elszámolásakor a 2.  melléklet  [48]47.3.  pontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2021. január 1-je és december 31-e között az ingyenesen
étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal.

Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész
Módosítás jellege: módosítás

1.  [1.14.  Az  átlagbéralapú  támogatás  és  a  működési  támogatás  az  iskolai  rendszerű
szakképzésben  részt  vevő  tanulók  után  tanévenként  a  tanuló  szakképző  intézmény
képzőhelyen – közismereti, szakmai oktatásban – töltött kötelező óraszáma alapján számított
létszám  alapján  igényelhető.  A  szakirányú  oktatásban  tanulószerződés  vagy  szakképzési
munkaszerződés  alapján  részt  vevő tanulók a  szakképző  intézményben  teljesített  szakmai
oktatás  kötelező  óraszámának  arányában  vehetők  figyelembe.  A  számított  létszám
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói
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összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is.
Ha  az  előbbiek  szerint  számítható  létszám  nem  egész  szám,  a  fenntartónként  összesített
mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait  egy tizedesre kerekítve kell
alkalmazni.]

2.  2.7.  Az átlagbéralapú támogatás  az  iskolai  rendszerű szakképzésben részt  vevő tanulók után
tanévenként a tanuló szakképző intézmény képzőhelyen – közismereti, szakmai oktatásban – töltött
kötelező  óraszáma  alapján  számított  létszám  alapján  igényelhető.  A  szakirányú  oktatásban
tanulószerződés  vagy  szakképzési  munkaszerződés  alapján  részt  vevő  tanulók  a  szakképző
intézményben teljesített szakmai oktatás kötelező óraszámának arányában vehetők figyelembe. A
számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe
vett  tanulói  összes  kötelező  óraszámba  be  kell  számítani  az  összefüggő  szakmai  gyakorlat
időtartamát  is.  Ha  az  előbbiek  szerint  számítható  létszám  nem  egész  szám,  a  fenntartónként
összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait egy tizedesre kerekítve
kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.16. Óvoda esetén alkalmazni kell az 1.1.-1.4., 1.6.-1.7., 1.9., 1.13.-1.15., 2.5., 2.9.-2.13., 11.1.,
11.4.-11.5., 12.2., 13.1., 14., 16., 17., 18. és 19. pontban foglaltakat.

3. [3.4. Óvoda esetén alkalmazni kell az 1.1.-1.4., 1.6, 1.9., 1.13., 1.15.-1.16., 2.9., 2.11.1-2.11.2,
11.4-11.5, 16.1, 18.2. pontban foglaltakat.]

Módosítópont sorszáma: 112.
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: 113.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 10.1. pont e) alpont táblázat 5. sor
Módosítás jellege: módosítás

10.  1.1.8.  Pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  foglalkoztatott  pedagógusok  átlagbéralapú
támogatása

e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása együtt:

A B

Gyermek-, illetve tanulólétszám
(fő)

Pedagóguslétszám
(fő)

...

5 2000,9 felett
[12]további 167 fő gyermek-/tanulólétszám 
esetén további 1-1 fő pedagógus

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

13. 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 jogcím

13.1.  Az  óvodában  foglalkoztatott  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatottaknak  esetén  a  kiegészítő  támogatást  a  2.  melléklet  18.  pontja  szerint  kell
megállapítani.

13.[1]2.  A támogatás  szempontjából  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatottaknak  a  köznevelési  Kjtvhr.  4.  melléklete  szerint  elismerhető  létszáma  vehető
figyelembe, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre
átszámított - átlagos létszáma, egy tizedesre kerekítve.

13.[2]3. Az év végi elszámolás a 2021. évben havonta, ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató
munkát  közvetlenül  segítők  teljes  munkaidőre  átszámított  és  egy  tizedesre  kerekített  átlagos
létszáma alapján történik.

13.[3]4.  A támogatás  szakképző intézményben  nem a  szakmai  alapfeladat-ellátással  összefüggő
feladat ellátására létesített munkakör érdekében foglalkoztatottak után nem vehető figyelembe.
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Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 14. pont
Módosítás jellege: módosítás

14. 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által
fenntartott köznevelési[,] és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím

14.1.2. A kollégium és iskola esetén - az alapfokú művészetoktatás  [és a szakképző intézmény ]
kivételével – [az]a 2.6. pont a) [pontjában]alpontjában leírtak szerint kell figyelembe venni.

14.1.3. A pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozásban részt vevőket  [az]a 2.6. pont b)  [pontban]alpontban leírtak szerint kell figyelembe
venni.

[14.1.7.  A szakképző  intézmény  tanulóját  -  figyelemmel  a  3.1.4.  pontban  leírtakra  -  az
átlagbéralapú támogatáshoz számított létszámmal kell figyelembe venni.]

14.1.[8]7.  Ha  az  iskola  büntetés-végrehajtási  intézményben  vagy  javítóintézetben  működik,  a
tanulók után e támogatásra a fenntartó nem jogosult.

14.1.[9]8. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény
esetében a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8
és 4 havi létszám) egy tizedesre kerekítve kell kiszámítani.

14.1.[10]9. A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye a
működési  támogatást  köteles  elkülönítetten  nyilvántartani  és  a  támogatás  teljes  összegét  a
köznevelési  feladatot  ellátó  intézményei,  illetve  azok  köznevelési  feladatainak  támogatására
fordítani.

[14.1.11.  A  többcélú  szakképző  intézményben  tanulók  után  az  1.5.2.  A  nemzetiségi
önkormányzat,  a  bevett  egyházak  és  annak  belső  egyházi  jogi  személye  által  fenntartott
szakképző  intézmények  működésének  támogatása  jogcím,  a  többcélú  köznevelési
intézményben tanulók után az 1.5.1. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak
belső  egyházi  jogi  személye  által  fenntartott  köznevelési  intézmények  működésének
támogatása jogcím igényelhető.]

Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 1. pont 1.2. 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
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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: 117.
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
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
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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: 118.
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: 119.
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.

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 8. pont cím
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Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 121.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont 1.2.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

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: 122.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont 1.2.7. alpont
Módosítás jellege: módosítás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

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: 123.
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,

53



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: 124.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 2. pont 2.4.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok
támogatásai

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

2. 2.4. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai

2.4.5.  Az  1.1.2.  A települési  és  területi  nemzetiségi  önkormányzatok  feladatalapú  támogatása
jogcímhez  kapcsolódóan  az  előirányzatot  a  települési  nemzetiségi  és  területi  nemzetiségi
önkormányzatok között - az önkormányzatok száma alapján - oly módon kell megosztani, hogy a
területi  nemzetiségi  önkormányzatok  számát  kétszeresen  kell  figyelembe  venni.  A  feladatalapú
támogatás összege a 2.4.3. pont alapján megállapított feladatmutató pontszám és a 2.3.1 pont szerint
meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata.

Módosítópont sorszáma: 125.
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.
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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 

1 - 4. cím összesen: 43 744,0 1 105,0 9 015,5

5. cím összesen: 3 108,0 2 769,0 180,2

21. cím összesen: 1 579,1 25,1

22. cím összesen: 459,6 1,0 3,4

23. cím összesen: 7 535,7 7 682,7 147,0

24. cím összesen: 3 573,4 350,0

25. cím összesen: 1 303,1 21,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 164 270,1 11 557,7 -152 712,4
Hazai felhalmozási költségvetés 9 742,2 0,0 -9 742,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. fejezet összesen 174 012,3 11 557,7 -162 454,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 685,5 0,0 -2 685,5
Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0 -56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. fejezet összesen 2 742,1 0,0 -2 742,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 668,3 0,0 -2 668,3
Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0 -70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. fejezet összesen 2 738,3 0,0 -2 738,3

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 037,3 0,0 -2 037,3
Hazai felhalmozási költségvetés 96,9 0,0 -96,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. fejezet összesen 2 134,2 0,0 -2 134,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 11 354,7 17,0 -11 337,7
Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. fejezet összesen 11 928,7 20,0 -11 908,7

VI. BÍRÓSÁGOK
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 129 654,1 3 258,1 -126 396,0
Hazai felhalmozási költségvetés 12 310,4 0,0 -12 310,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. fejezet összesen 141 964,5 3 258,1 -138 706,4

VIII. ÜGYÉSZSÉG

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 54 205,0 37,0 -54 168,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. fejezet összesen 57 004,6 102,0 -56 902,6
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 842 063,4 0,0 -842 063,4
Hazai felhalmozási költségvetés 22 753,0 0,0 -22 753,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. fejezet összesen 864 816,4 0,0 -864 816,4

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 23 104,3 380,2 -22 724,1
Hazai felhalmozási költségvetés 108,4 0,0 -108,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. fejezet összesen 23 212,7 380,2 -22 832,5

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 386 423,5 45 696,6 -340 726,9
Hazai felhalmozási költségvetés 24 970,3 9,4 -24 960,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. fejezet összesen 411 393,8 45 706,0 -365 687,8

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 121 525,1 31 675,4 -89 849,7
Hazai felhalmozási költségvetés 3 300,0 79,3 -3 220,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 916,1 0,0 -12 916,1

XII. fejezet összesen 137 741,2 31 754,7 -105 986,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 544 652,5 39 566,5 -505 086,0
Hazai felhalmozási költségvetés 233 364,9 1 765,3 -231 599,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. fejezet összesen 778 017,4 41 331,8 -736 685,6

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 823 832,2 28 180,5 -795 651,7
Hazai felhalmozási költségvetés 18 449,8 43,0 -18 406,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 17 523,4 200,0 -17 323,4

XIV. fejezet összesen 859 805,4 28 423,5 -831 381,9

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 484 219,2 27 633,2 -456 586,0
Hazai felhalmozási költségvetés 43 001,2 23 404,8 -19 596,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 807,2 254,1 -553,1

XV. fejezet összesen 528 027,6 51 292,1 -476 735,5

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 362 122,9 370 762,8 -991 360,1
Hazai felhalmozási költségvetés 13 039,9 76 007,3 62 967,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. fejezet összesen 1 375 162,8 446 770,1 -928 392,7

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 184 066,3 7 906,2 -176 160,1
Hazai felhalmozási költségvetés 8 848,8 172,2 -8 676,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. fejezet összesen 192 915,1 8 078,4 -184 836,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 15 199,4 0,0 -15 199,4
Hazai felhalmozási költségvetés 4 276,6 0,0 -4 276,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 569 697,7 12 375,8 -1 557 321,9

XIX. fejezet összesen 1 589 173,7 12 375,8 -1 576 797,9

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 018 221,1 863 650,7 -2 154 570,4
Hazai felhalmozási költségvetés 64 840,3 224,3 -64 616,0
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Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XX. fejezet összesen 3 083 061,4 863 875,0 -2 219 186,4

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 49 867,9 505,0 -49 362,9
Hazai felhalmozási költségvetés 684,3 0,0 -684,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. fejezet összesen 50 552,2 505,0 -50 047,2

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 

1 - 19. cím összesen: 160 543,6 351,3 1 456,2

20. cím összesen: 1 316,0 0,8 2,0 2,4

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 287 208,6 352,1 -286 856,5
Hazai felhalmozási költségvetés 1 458,2 2,4 -1 455,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. fejezet összesen 288 666,8 354,5 -288 312,3

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 202,4 35,0 -3 167,4
Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. fejezet összesen 3 297,4 35,0 -3 262,4

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 25 081,3 1 005,8 -24 075,5
Hazai felhalmozási költségvetés 479,4 27,9 -451,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. fejezet összesen 25 560,7 1 033,7 -24 527,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 17 059,7 6 883,6 -10 176,1
Hazai felhalmozási költségvetés 74,7 15,0 -59,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. fejezet összesen 17 134,4 6 898,6 -10 235,8

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 971,3 0,0 -10 971,3
Hazai felhalmozási költségvetés 355,6 0,0 -355,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. fejezet összesen 11 326,9 0,0 -11 326,9

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 20 884,5 1 962,8 -18 921,7
Hazai felhalmozási költségvetés 2 303,2 0,0 -2 303,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. fejezet összesen 23 187,7 1 962,8 -21 224,9

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 66 054,3 17 384,8 -48 669,5
Hazai felhalmozási költségvetés 4 612,1 533,4 -4 078,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. fejezet összesen 70 666,4 17 918,2 -52 748,2

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 064 280,3 93 488,0 -970 792,3
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. fejezet összesen 1 064 280,3 93 488,0 -970 792,3

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

Hazai működési költségvetés 1 813 206,8 10 685 371,4 8 872 164,6
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Hazai felhalmozási költségvetés 22 146,0 947 648,7 925 502,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 116 273,8 1 116 273,8

XLII. fejezet összesen 1 835 352,8 12 749 293,9 10 913 941,1

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 133 725,0 40 773,5 -92 951,5
Hazai felhalmozási költségvetés 18 450,0 16 210,0 -2 240,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. fejezet összesen 152 175,0 56 983,5 -95 191,5

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 11 760,0 2 770,0 -8 990,0
Hazai felhalmozási költségvetés 5 040,0 12 230,0 7 190,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. fejezet összesen 16 800,0 15 000,0 -1 800,0

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP 

1 - 2. cím összesen: 657 714,5 1 411 318,6

3. cím összesen: 5 600,0 123 670,9

4. cím összesen: 390 328,1 428 144,9 21 771,9 755,1

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 1 053 642,6 428 144,9 -625 497,7
Hazai felhalmozási költségvetés 1 556 761,4 755,1 -1 556 006,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLVII. fejezet összesen 2 610 404,0 428 900,0 -2 181 504,0

XLVIII. EURÓPAI UNIÓBÓL ÉRKEZŐ JÁRVÁNY ELLENI
TÁMOGATÁSOK ALAPJA

XLVIII. EURÓPAI UNIÓBÓL ÉRKEZŐ JÁRVÁNY ELLENI 
TÁMOGATÁSOK ALAPJA

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 0,0 0,0 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLVIII. fejezet összesen 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 123 396,1 117 136,7 -6 259,4
Hazai felhalmozási költségvetés 14 416,1 3 485,7 -10 930,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. fejezet összesen 137 812,2 120 622,4 -17 189,8

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 26 212,2 26 212,2 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 7 431,3 7 431,3 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. fejezet összesen 33 643,5 33 643,5 0,0

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

Hazai működési költségvetés 6 680,2 29 126,2 22 446,0
Hazai felhalmozási költségvetés 12 319,4 0,0 -12 319,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. fejezet összesen 18 999,6 29 126,2 10 126,6

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 10 061,8 13 900,0 3 838,2
Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. fejezet összesen 10 102,3 13 900,0 3 797,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 3 915 325,0 3 915 325,0 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. fejezet összesen 3 915 325,0 3 915 325,0 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI
VÉDEKEZÉSI ALAP 

1. cím összesen: 2 919 036,6 2 803 262,6 226,0

2. cím összesen: 25 000,0 141 000,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 944 036,6 2 944 262,6 226,0
Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. fejezet összesen 2 944 262,6 2 944 262,6 0,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 19 754 961,5 19 754 961,5 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 109 496,1 1 090 113,1 -1 019 383,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 600 944,4 1 129 103,7 -471 840,7

Központi alrendszer összesen 23 465 402,0 21 974 178,3 -1 491 223,7

Indokolás

1. A számszaki hatások átvezetése a főösszegeken.
2. Ágazatsemlegességet szolgáló kiegészítő pontosítás. 
3. Az Áht. 21. § (5) bekezdése alapján szükséges szabályozás.
4. Lásd a T/10710/827/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/10710/827/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/10710/827/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. A módosítás lehetővé teszi, hogy a Finanszírozási rendszer átalakítása jogcím előirányzata ne
csak  két  jogcímre,  hanem  a  Gyógyító-megelőző  ellátás  jogcímcsoport  1-10.  jogcímeire
átcsoportosíthatóvá váljon miniszteri hatáskörben. 
8. Lásd a T/10710/827/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/10710/827/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/10710/827/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/10710/827/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/10710/827/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. A módosító  javaslat  az  egyértelmű  jogalkalmazás  érdekében  pontosítja,  hogy  a  települési
önkormányzatot a saját önkormányzati adóhatósága által megállapított bírság, pótlék és végrehajtási
költség illeti meg. 
14. Lásd a T/10710/827/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Kodifikációs pontosítás. 
16. Lásd a T/10710/827/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/10710/827/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/10710/827/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. A módosítás  megteremti  az  összhangot  a  9.  melléklet  II.  résszel.  Egyúttal  a  módosítás  a
normaszövegben  is  egyértelműen  kimondja,  hogy  a  nem  állami  szociális  fenntartó  jogosult  a
Bölcsődei  bértámogatás  és  az  Intézményi  gyermekétkeztetés  –  bértámogatás  jogcímek  szerinti
támogatásra. 
20. Lásd a T/10710/827/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
21. Lásd a T/10710/827/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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22. 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
egyházi fenntartóként a Szoctv. és a Gyvt. szerinti szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézményt tart fen. A kiegészítő támogatás mértéke az egyházi fenntartókkal
lefolytatott egyeztetések alapján módosul, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről  szóló  törvényben  előírt,  az  állami  intézményekkel  azonos  szempontok  szerinti  és
azonos mértékű támogatás biztosítása érdekében. 
23. Lásd a T/10710/827/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
24. Lásd a T/10710/827/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
25. Lásd a T/10710/827/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
26. Szövegpontosítás. 
27. A jelenleg eltérő mértékű gyermeknevelési  költségtérítési-alap (KKM 250.000 Ft – EU ÁK
150.000  Ft)  egységessé  tétele  szükséges  a  Kormány  döntése  értelmében  hasonlóan  a  deviza-
illetményalaphoz és a lakhatási és vegyes költségtérítési alaphoz. 
28. A szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX. törvény több ösztönzést  és  nagyobb érdekeltséget
teremtett a szakképzés szereplői számára. A duális képzés szemléletváltásának lényeges eleme a
képzés költségigényét jobban tükröző mutatószámok alkalmazása, melyek az ágazati sajátosságokra
figyelemmel súlyszorzókkal kerülnek differenciálásra. 
29. Törölhetők a díjmeghatározások, mivel a költségvetést megalapozó törvénymódosítások között
hatályon kívül helyezésre kerül az az előírás, hogy a költségvetésben kell ezeket meghatározni. 
30. Lásd a T/10710/827/19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
31. Lásd a T/10710/827/20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
32. A javaslat  megteremti  az  összhangot  a  Médiaszolgáltatás-támogató  és  Vagyonkezelő  Alap
finanszírozásával kapcsolatos, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.
évi CLXXXV. törvény 4. mellékletének módosulásával. 
33. A módosítás célja a benyújtott törvényjavaslatban szereplő, szervezetátalakítással összefüggő,
kiadási többlet korrekciója, illetve a Kúria illetményemelése fedezetének pontosítása. 
34., 39., 43. A módosító javaslat a 2021. évi 12%-os igazságügyi illetményemelés fedezetét teremeti
meg  az  Ügyészség  részére.
A módosító javaslat  célja,  hogy a  külhonban szolgálatot  teljesítő  egyházi  személyek kiegészítő
támogatásban részesüljenek, annak érdekében, hogy egyházi szolgálatukat a határon túli magyar
gyülekezetekben,  magyar  nyelven,  kedvezőbb  körülmények  között  végezhessék.
A módosító javaslat másik célja, hogy a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik egyházi
személyei – függetlenül a szolgálati helynek minősülő magyarországi település lakosságszámától –
kiegészítő  jövedelempótlékban  részesüljenek,  annak  érdekében,  hogy  egyházi  szolgálatukat
Magyarország teljes területén végezhessék.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

35. A módosítás célja a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok kiterjesztéséhez
szükséges fedezet biztosítása. 
36. Az indítvány a budapesti kerületek számára indokolt útfejlesztési célú támogatását biztosítja,
amiről a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter dönt. 
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37. A bírósági  végrehajtásról  szóló  törvény módosítása  értelmében a végrehajtói  költségátalány
bevétel  megosztásának  módosulása  miatt  az  általános  költségátalányból  az  Igazságügyi
Minisztériumot a korábbi 35% helyett 15% illeti meg. A módosítás tartalmazza az így keletkező
bevételkiesés támogatással történő kiváltását. 
38. A módosító javaslat biztosítja, hogy az Európai Unió Állandó Képviseletén dolgozó tisztviselők
is a külképviseletekkel azonos mértékű gyermeknevelési költségtérítésben részesüljenek. 
40. A módosítás  célja,  hogy a felújított  Esterházy-Kastély épületegyüttes  a  lehető legmagasabb
szintű kulturális, elsősorban klasszikus zenei programmal megtöltve keljen életre, ezért szükséges
egy új kulturális intézmény, a HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ létrehozása. A javaslat
biztosítja  a  magyarországi  régizenei  koncertélet  megszervezését,  zenei  Esterházy-hagyaték
anyagainak kutatását,  feldolgozását,  a nemzetközi  régizenei  koncertélettel  és fesztiválokkal való
együttműködést,  a  régizenei  tehetséggondozást,  az  eredeti  hangszerek  gyűjtését,  restaurálását,
tárolását, a szervezőapparátus felállítását és működtetését. 
41. A módosítás az előirányzat elnevezésének pontosítását tartalmazza. 
42. A pedagógusok ellen elkövetett iskolai bántalmazás megszüntetése és megelőzése érdekében
szükséges  iskolaőr  jelenlétének  biztosítása  2020.  szeptember  1-jétől.  A  módosító  javaslat  a
többletforrást biztosítja az iskolaőri hálózat 2021. évi működtetésének fedezetére. 
44.,  51.,  58. Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  fejezet  irányítása  alá  tartozó  Szent  Rókus
Kórház és Intézményei költségvetési  szerv a Semmelweis Egyetem szervezetébe való beolvadás
útján 2020. május 31-ei fordulónappal megszűnt. Az Egyetem a Kórházat a Klinikai Központba
integráltan,  klinikai  telephelyként,  Szent  Rókus  Klinikai  Tömbként  kívánja  tovább  működtetni.
Tekintettel arra, hogy az Egyetem az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetébe tartozik,
szükségessé  vált  a  Kórház  költségvetésének  fejezetek  közötti  átrendezése.
A módosító javaslat célja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezetek közötti nullszaldós átrendezés. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló
Korm. rendelet alapján az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a
sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.
Ennek összegét jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetése tartalmazza, így
szükséges az ösztöndíj fedezetének átrendezése.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

45. A javaslat alapján a komáromi ipari park tervezett víziközmű-fejlesztése átütemezésre került,
így a 2021. évi forrásigény lecsökkent. 
46. A javaslat alapján, mivel a rendezvények előkészítése a tervezettnél gyorsabb ütemben zajlik és
már 2020-ban többletforrást biztosít rá a költségvetés, a 2021. évi ütemben kisebb forrásszükséglet
szükséges. 
47. A módosító  javaslat  a  fenntartót  váltó  felsőoktatási  intézmények  fenntartó  alapítványainak
működési támogatásának biztosítását szolgálja. 
48-50. A kormány határozatban döntött a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021.
évi  megszervezéséről,  melyhez  8097,2  millió  forint  szükséges.  2020-ban  elindul  a  Diaszpóra
Felsőoktatási  Ösztöndíjprogram,  amelynek  forrását  a  2021.  évi  költségvetésben  is  biztosítani
szükséges.  A módosítás  további  célja  az  exportfejlesztési  programok,  feladatok  lebonyolítása
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érdekében  a  működési  kiadások  megteremtése.  A névmódosítás  indoka,  hogy  a  jogcímcsoport
elnevezése a kibővített felhasználási célhoz igazodjon. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

52. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért tevékenysége kiterjed a tudományos
kutatás,  elemzés,  statisztikai  és  információs  szolgáltatások,  koordináció,  döntés-előkészítés,
stratégiaalkotás,  nemzetközi  kapcsolatok  kiépítése  és  ápolása,  valamint  a  nyilvánosság
biztosításának körére. Az Intézet bővülő feladatainak ellátásához biztosít többletforrást a módosító
javaslat. 
53-55. A nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  alapján  a  köznevelés  kiemelt  feladata  a  sajátos
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
speciális igényeinek figyelembe vétele, fejlődésük elősegítése, amelyhez a sajátos nevelési igény
típusának  és  súlyosságának  megfelelően  biztosítani  kell  a  személyi  és  tárgyi  feltételeket.  A
módosító indítvány szerinti átcsoportosítás az említett célok megvalósítása érdekében biztosítja a
szükséges fedezetet a Klebelsberg Központ számára. Ezen kívül a módosító javaslat a Mátészalkai
Tankerületi  Központ  által  fenntartott  Fehérgyarmati  Deák  Ferenc  Gimnázium  és  Kollégium
alapfeladat bővüléséhez szükséges forrást biztosítja. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

56. A  módosító  indítvány  az  1-es  típusú  diabétesszel  élő  gyermekek  és  családjaik
életkörülményeinek  javítása  érdekében  biztosít  forrást  az  1-es  típusú  diabétesszel  kapcsolatos
tájékoztatási  feladatokban  való  részvétel  támogatására  irányuló  pályázatra,  valamint  a
gyermekdiabétesz centrumok fejlesztésére. A módosítás emellett további családpolitikai programok
megvalósítását teszi lehetővé. 
57. A  javaslat  többletforrást  biztosít  a  fogyatékossággal  élő  személyeket  képviselő  országos
érdekvédelmi szervezetek számára a hatékonyabb feladatellátás érdekében. 
59. A módosító indítvány a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos egyéb
feladatok,  kiemelt  társadalmi  csoportok  életét  érintő  kormányzati  döntésekkel  kapcsolatos
kommunikációs és konzultációs feladatok fedezetét  biztosítja.  A forrás egyes kiemelt  társadalmi
ügyekkel kapcsolatban alapítványok és civil szervezetek támogatását biztosítja. 
60.,  62.,  66.,  68.,  76. A módosítás az indítványban szereplő kiadások fedezetét  biztosítja  egyes
kiadási előirányzatok csökkentésével. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

61. A  módosító  javaslat  alapján  az  Eötvös  Loránd  Kutatási  Hálózat  számára  biztosított
többletforrásból lehetővé válik a differenciált kutatói bérrendezés megvalósítása, illetve a fejezet
kutatóhálózatának és kutatási feladatainak finanszírozása. 
63. A KATA előirányzat emelésének oka az adónemmel kapcsolatos szabályozásnak a visszaélések
visszaszorítását célzó újragondolása. 
64. Az  általános  forgalmi  adó  előirányzat  emelésének  oka  a  benyújtott,  kiadást  növelő
módosításokból eredő várható többlet áfa bevétel. 
65. Az indítvány alapján a Budapest  Főváros Önkormányzata a továbbiakban a többi  települési
önkormányzattal  azonos  feltételek  szerint  fizet  szolidaritási  hozzájárulást,  nem  illeti  meg
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kedvezmény. 
67.,  74-75. A módosító  indítvány célja,  hogy a  csecsemőgondozási  díj  összegének növelésével
nagyobb  támogatást  biztosítson  az  édesanyáknak  a  szülési  szabadság  időszakában.  A
csecsemőgondozási  díj  előirányzat  emelése  mellett  a  tervezett  pénzeszköz-átvétel  növekszik  az
Egészségbiztosítási Alapnál, utóbbi módosítás összege figyelemmel van a Járvány Elleni Védekezés
Központi  Tartaléka  előirányzat  változására,  valamint  az  Egészségbiztosítási  és  Járvány  Elleni
Védekezési Alap tervezett költségvetési egyenlegének megtartására is. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

69-70. A kistelepülések fejlesztése érdekében a Kormány meghirdette hazánk egyik legfontosabb
intézkedéscsomagját,  a  Magyar  Falu  Programot,  amely  többek  között  társadalompolitikai,
fejlesztéspolitikai,  nemzetpolitikai  és  demográfiai  célokat  határoz  meg.  A  kistelepülések
fejlesztésének és ezáltal népességmegtartó erejének egyik fontos eszköze az alapvető szolgáltatások
és az alapvető kereskedelmi cikkek kereskedelmének támogatása és fejlesztése. A kistelepülések
népességmegtartó  erejének  erősítése  mellett  kiemelt  cél  az  élelmiszer  ellátásbiztonság  területi
problémáinak kezelése, illetve a fejlesztések által lehetőség nyílik az ellátási láncok rövidítésére,
ami a gazdasági mellett környezetvédelmi érdekeket is szolgál. A módosítás értelmében a Magyar
Falu Program keretében megnövelt forrás szolgálja az alsóbbrendű úthálózat megújítását, melynek
forrását a Gazdaságvédelmi programok biztosítja. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

71. Az elnevezés pontosítása leköveti az előirányzat tartalmát. 
72-73. A  szakképzésről  szóló  törvény  kiszélesítette  az  ösztöndíj  intézményét.  A  megújuló
szakképzés  lehetőségeket  teremt  a  duális  szakképzés  rendszerében  résztvevő  gazdálkodó
szervezetek  számának  és  a  tanulók  arányának  növelésére  is.  A  duális  képzés  finanszírozási
metódusa – az új rendszerű képzések rugalmassága miatt  – átalakult,  a korábbi éves normatíva
helyett  napi  számítású  lett,  mindezen  hatások  együttesen  lehetővé  teszik  a  korábban  tervezett
szakképzési hozzájárulásból származó bevétel és a vonatkozó kiadási előirányzat felülvizsgálatát. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

77. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
78. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
79. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
80. Indokolt  a  nemzetiségi  önkormányzatok  számától  függő  korrekciós  tényező  további
differenciálása,  9  vagy  annál  több  nemzetiségi  önkormányzat  esetén  0,1  korrekciós  tényező
bevezetésével. 
81. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
82. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
83. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
84. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
85. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
86. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
87. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
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88. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
89. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
90. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
91. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
92. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
93. Budapest Főváros Önkormányzata a továbbiakban a többi települési önkormányzattal azonos
feltételek szerint fizet szolidaritási hozzájárulást, nem illeti meg kedvezmény. 
94. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
95., 106. A budapesti kerületek számára indokolt útfejlesztési célú támogatás biztosítása, amiről a
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter dönt. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

96. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
97. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
98. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
99. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
100. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
101. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
102. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
103. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
104. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
105. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
107. A javasolt módosítás technikai jellegű pontosítást tartalmaz. 
108. A  technikai  módosítások  mellett  fajlagos  összegek  korrekciója  is  megvalósul  a
bérfejlesztésekhez  igazodóan.  Emellett  a  működési  támogatás  átláthatósága  érdekében
összevonásokra kerül sor.
109. Technikai és kodifikációs pontosítások. 
110. A szakképzés átalakítása miatt  a működési támogatás a számított  tanulói létszám helyett  a
tényleges tanulói létszámon alapul, ezért kizárólag az átlagbéralapú támogatásnál alkalmazandó a
szabály. 
111. Tekintettel arra, hogy az óvodák esetén az átlagbéralapú támogatásnál a 2. melléklet mellett a
8.  melléklet  szabályait  is  figyelembe  veendőek,  a  koherencia  megteremtése  érdekében  a
hivatkozások pontosítása mellett szükség van a pont áthelyezése is. 
112. Lásd a T/10710/827/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
113. A  magasabb  gyermek-  és  tanulólétszámban  végezhető  tehetséggondozás  hatékonyabb
szervezése érdekében indokolt a módosítás. 
114. A 2. melléklettel való koherencia megteremtése. 
115. A működési támogatás egységesítése miatti koherenciazavar feloldása. 
116. Lásd a T/10710/827/22. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
117. Lásd a T/10710/827/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
118. Lásd a T/10710/827/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
119. Lásd a T/10710/827/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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120. Lásd a T/10710/827/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
121. Lásd a T/10710/827/27. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
122. Lásd a T/10710/827/28. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
123. Lásd a T/10710/827/29. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
124. Lásd  a  változtatásokkal  fenntartott  T/10710/829/5.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági
módosító javaslat indokolását.
125. Lásd a T/10710/827/30. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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