2012. évi CCIV. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről1
2013. szeptember 28. hatályos változat: 2013. 01-09-ig járó normatív támogatás szabályozza úgy, hogy a
2012. évi költségvetési tv.-t rendeli alkalmazni
MELLÉKELVE 2012. ÉVI KVTV. VONATKOZÓ RÉSZEI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb
tevékenységének támogatása2
35. § (1)3 Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi
szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat,
nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami köznevelési
intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:
a)4 a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját 2013. szeptember 30-áig - a b) pontban meghatározott 5.
melléklet szerinti támogatások esetén 2013. december 31-éig - megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi
költségvetési törvény) 2012. december 31-én hatályos 38. § (1) bekezdés a)-e) és h) pontjának, (2), (3) és (5)-(9)
bekezdését a b)-s) pontban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni azzal, hogy
aa) az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját az
általa étkeztetett gyermekek, tanulók után a támogatás nem a 2012. évi költségvetési törvény szerint, hanem a 2.
melléklet II. pont 3. b) alpontban meghatározott támogatással azonos összegben és azonos feltételek mellett illeti
meg,
ab) a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat támogatást a 2. melléklet II.
pontja szerinti feladatokhoz az 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből igényelhet, e feladatok
támogatása esetében a nem állami köznevelési intézmény fenntartójára vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni,
b)5 a 2012. évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása során a 2012. évi
költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás
időarányos részét kell figyelembe venni, a 2012. évi költségvetési törvénynek a 2012. december 31-én hatályos 5.
melléklet 5. pontjában, 11. pontjának a)-c) alpontjában, továbbá a 11. d) pontjának da)-de) és dg) alpontjában
meghatározott támogatásokat pedig az oktatásért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kell
biztosítani,
c) a közoktatási feladat alatt köznevelési, a közoktatási intézmény alatt köznevelési intézményt kell érteni,
d) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § (1) bekezdés 29. pontja
alatt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontját kell érteni,
1 Kihirdetve: 2012. XII. 18.
2 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. c).
3 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. d).
4 Megllaptotta: 2013. vi XXXI. trvny 7. (1). Hatlyos: 2013. IV. 4-tl. Mdostotta: 2013. vi CXXIV. trvny 5. a).
5 Megllaptotta: 2013. vi XXXI. trvny 7. (1). Hatlyos: 2013. IV. 4-tl.

e) a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdésére történő hivatkozás alatt a nyelvi előkészítő évfolyamot kell érteni,
f) a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdésére történő hivatkozást nem kell alkalmazni,
g) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §, 39/H. §-ára történő hivatkozás esetében a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletnek (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjára, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjára, és a
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjára vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni,
h) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt
kell érteni,
i) a Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók alatt a köznevelési közfeladatokat térítésmentesen igénybe
vevő tanulókat kell érteni,
j) alapfokú művészetoktatási intézmény alatt alapfokú művészeti iskolát kell érteni,
k) a 2012. évi költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. melléklet 15. pont e) alpontját azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a normatív hozzájárulásra való jogosultságnak nem feltétele a közoktatás
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott
eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” cím megszerzése,
l) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ára történő hivatkozás esetében a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletnek az egész napos iskolára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,
m) a Közokt. tv. 42. § (3) bekezdésére történő hivatkozás esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény gyakorlati képzés megszervezésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
n) a nem köznevelési intézményben szervezett korai fejlesztés és gondozás jogcímén nem igényelhető támogatás,
o) a Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése alatt az Nkt. 15. § (2)-(5) bekezdését kell érteni,
p) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2012. (I. 19.) OKM rendeletre történő hivatkozás esetében a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló miniszteri rendelet megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni,
q) a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás alatt nemzetiségi nevelést,
nemzetiségi nevelést-oktatást kell érteni,
r) a Közokt. tv. 86. § (6) bekezdése és a kiegészítő kisebbségi oktatás alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvénynek a kiegészítő nemzetiségi oktatásra vonatkozó szabályait kell érteni,
s) a Közokt. tv. és végrehajtási rendeletei alatt az Nkt.-t és végrehajtási rendeleteit is érteni kell,
t)6 a nem állami köznevelési intézmény finanszírozására 2013. október 1-jétől a (2) bekezdése szerinti törvényben
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(2)7 A Kormány a nem állami köznevelési intézmény 2013. október 1-jétől alkalmazandó törvényi finanszírozási
szabályait 2013. szeptember 1-jéig dolgozza ki és nyújtja be az Országgyűlés részére.
(3)8 Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást
fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi
önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami
szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
a)9 a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet II. pont 3. a) alpontja és
a III. pont 3. b)-l) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti
meg,
b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2)
bekezdése és a Gyvt. 15. § (3) bekezdése a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet szerinti
támogatásra jogosult,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót
az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

6 Mdostotta: 2013. vi CXXIV. trvny 5. b).
7 Mdostotta: 2013. vi CXXIV. trvny 5. b)-c).
8 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. d).
9 Megllaptotta: 2013. vi XXXI. trvny 7. (2). Hatlyos: 2013. IV. 4-tl.

(4)10 A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott
szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra
jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti támogatás 57,9%-a.
(5) A nem állami szociális fenntartó a (3) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást
követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor
került.
(6)11 Az egyházi jogi személy a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és
a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására
fordítani.
(7) A (3) bekezdés szerinti támogatás és a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány
rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére,
illetve javára történik.
(8)12 A nem állami szociális fenntartó - ha 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkezett és normatív
állami hozzájárulásra volt jogosult - 2013. január és február hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási
szabályok szerinti elszámolás mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami
hozzájárulással azonos összegű támogatásra jogosult. Az egyházi jogi személy e támogatás után járó kiegészítő
támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell.
(9)13 Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési
támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5)
bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati
tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 22,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az
általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján
meghatározott pontszámok arányában részesül.
36. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2013. évi
személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2014. évi költségvetési
törvényben kerül megtervezésre.
37. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.
(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek
támogatásban.
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10 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. d).
11 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. e).
12 Mdostotta: 2013. vi XCII. trvny 22. e).
13 Mdostotta: 2013. vi XXXI. trvny 20. g).
14 Kihirdetve: 2011. XII. 28.

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK KAPCSOLATA
14. Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének
támogatása
38. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi
önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami
intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel
a b) pontban foglaltakra - a 3. melléklet 15. és 16. pontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont a)-d)
alpontjában, továbbá a 8. melléklet I. rész 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív
hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:
A 3. melléklet 16. pont f) alpontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén
kívüli településen van. A 16. pont g) alpont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók
után, ha az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a
területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján
vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhető,
akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet 16.
pont f)-g) alpontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell
figyelembe venni.15
b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot -, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és
támogatás illeti meg.16
c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 12. § (1) bekezdése szerint
hozzájárulás és támogatás illeti meg.17
d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti normatív
hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény
esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás
keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.18
e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében
részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény szerinti hozzájárulási
kötelezettségének teljesítése során igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi
képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. pont ab)
alpontja szerinti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM
azonosítóval.19
f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem
állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a g) pontban foglaltakra - a települési
önkormányzatok a 3. melléklet 11. pont b)-h) alpontjában, 12-14. pontjában és a 8. melléklet II. rész 2. pontjában
meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.
g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és az e bekezdésben meghatározott
egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.
15 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35.
16 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35.
17 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35.
18 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35.
19 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35.
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h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás
teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a
támogatás megállapítására sor került.20
(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak
támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg
- függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000 forint/év, minden valós - a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított gyermek-, illetve tanulólétszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti
oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban -, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. melléklet 15. pont a)-d) alpontja alapján 2012. augusztus 31-éig,
a 3. melléklet 15. pont a)-d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8 és 4 havi), illetve
átlaglétszáma, valamint a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és a 16. pont bc) alpontja szerinti fejlesztő
felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) pontja szerint
számított létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében
oktatottjai után nem jogosult.21
(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján fenntartó
országos nemzetiségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl nemzetiségi fenntartói kiegészítő
támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000
forint/év, minden valós - a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított - ellátott gyermek-, illetve
oktatott tanulólétszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési
elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban -, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 3. mellékletének 15. pont a)-d) alpontja alapján 2012. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. pont a)d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8 és 4 havi) illetve átlaglétszáma, valamint a 16.
pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és 16. pont bc) alpontja szerinti fejlesztő felkészítésben részt vevő
gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) alpontja szerint számított létszáma
alapján.22
(4)23 A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott
szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív
hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek
mértéke a 3. melléklet 11. pont b)-h) alpontjában és 12-14. pontjában meghatározott normatíva 94,5%-a a 2012.
január 1. és július 31. közötti időszakra, 80%-a a 2012. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra.
(5)24 Az (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai
terhére, illetve javára történik.25
(6) Az e paragrafusban meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan
intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot
megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint feladatellátási helyenként a legmagasabb
gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény működési
engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.
(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan nevelésioktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei,
fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.
(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének
a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

20 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35. (1).
21 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35. (1).
22 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35. (1).
23 Mdostotta: 2012. vi CXV. trvny 9. e).
24 Mdostotta: 2012. vi CXV. trvny 10. a).
25 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35. (1).

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten
nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok
humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.26
(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért.
Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból a kincstár
által visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történő átutalásával
a köztartozás megfizetettnek minősül.
(11) A Közokt. tv. 81. § (8)-(10) bekezdései és 82. §-a alapján a 2012. évben és az azt megelőző években
megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2012. évben
nem haladhatja meg - a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó
különbözettől eltekintve - a 2011. évi összegét. Meglévő közoktatási megállapodás módosítására, valamint új
közoktatási megállapodás megkötésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítő támogatás összegével
megegyező gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves időtartammal kerülhet sor.
(12) Az önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és
működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (5) bekezdése és 34. § (3) bekezdése
alapján a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím
előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a) a támogatást jogszabályban meghatározott eljárási szabályok mellett az az önkormányzat veheti igénybe,
amelynek területén a Ttv. 34. § (1) bekezdése alapján önkormányzati tűzoltóság működik,
b) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 22,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az
általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített pontszámok arányában
részesül.
39. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2012. évi
személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2013. évi költségvetési
törvényben kerül megtervezésre.
40. § (1) Az Országgyűlés fejezet 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.
(2) Az Országgyűlés fejezet 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek
támogatásban.
3. MELLÉKLET
…..
15. Közoktatási alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 350 000 forint/teljesítménymutató/év
a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában,
középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az
alapfokú művészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban
részt vevő, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2012/2013. nevelési
évre, tanévre a következő feltételek szerint:
a) Az óvodában nevelésben részesülő gyermekek után (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)
- a 2012/2013. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, továbbá
- akik 2012. december 31-éig, vagy - a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a
felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,

26 Lsd: 2012. vi CCIV. trvny 35. (1).

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az
óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2012. augusztus 31-éig betöltik,
kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsődéskorú,
második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. § (14)
bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/M. §-ában
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe
veszi az ellátást. 2012. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2011/2012. nevelési évben
bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2012. december
31-éig betölti harmadik életévét.
b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat - függetlenül
attól, hogy tankötelezettségüket általános iskolai oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítik -, továbbá
a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat, valamint a
párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e
tanulók a központi program alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól kezdődően - a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése,
illetőleg a 29. § (8) bekezdése szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános műveltséget
megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz
követelményeit.
c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9-12., - a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdésében, illetve 29. § (2)
és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 9-13. - évfolyamára járó, a szakiskolában - a Közokt. tv. 27. § (8)
bekezdése szerint - szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamra, a
Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett előkészítő 9. évfolyamra, a 27. § (1) bekezdése
figyelembevételével a 9-10. évfolyamokra, a 27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés 9.
évfolyamára járó tanulók után, beleértve
- a sajátos nevelési igényű tanulókat,
- a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola
évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a központi program alapján - a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetőleg a
29. § (8) bekezdése szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános műveltséget megalapozó
pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz
követelményeit,
- azokat a középiskolai tanulókat, akik számára - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján - a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a továbbiakban: AJTP) keretében szervezik meg az
oktatást, nevelést,
- azokat a szakiskolai tanulókat, akik számára - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján - a
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja (a továbbiakban:
AJKSZP) keretében szervezik meg az oktatást, nevelést,
- azokat a 9. előkészítő évfolyamra járó középiskolai tanulókat, akik számára - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/H. §-a alapján - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (a továbbiakban: AJKP)
keretében szervezik meg az oktatást, nevelést.
d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) - a Közokt. tv.,
valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek
megfelelően - a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után - beleértve
a sajátos nevelési igényű tanulókat is - az első szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő
felkészítéshez. Első szakképzésben részt vevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A
Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakképzésben részt vevő
tanuló után is jár e hozzájárulás.
e) Azon alapfokú művészetoktatási intézmények zeneművészeti ágán - az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben
meghatározott - egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző- és
iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 10-14/F. §ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a

foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon,
illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben.
A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra az ingyenesség
megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget - külön jogszabályban meghatározott nyilatkozat megtételével választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon
biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Az egységes iskolában az egységes helyi tanterv alapján oktatott
tanulók számát, illetve a Waldorf iskolák kerettanterve alapján oktatott azon intézmények tanulóinak számát,
amelyek a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. és 14/H. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet
megszerezték, a mutatószám-számításnál kettővel el kell osztani.
f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban, - a Közokt. tv. 53. § (7)- (9) bekezdése alapján szervezett iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő és kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesülő tanulók után,
beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a és a
39/H. §-a alapján az AJTP-ben, az AJKP-ban és az AJKSZP-ben részt vevőket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali
oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként
működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain - szükség szerint hétvégén is - folyamatosan,
megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely
hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási költségeket (albérleti
díj, közüzemi díj) a fenntartó települési önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó
tanuló után.
g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8.
évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdése
szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.
Az a)-d) alpont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. Az a)-d)
alpontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) alpontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott
feltételekkel járnak.
Az a)-g) alpont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott oktatásszervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítménymutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítménymutató számítási eljárása a következő:
Tm = (T / O) x Teh
Ahol:
Tm = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre
kerekítve,
T = adott nevelési évekre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes
gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve,
O = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évek, az általános iskolai 1-8., a 9-13. évfolyamok, a
szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az
alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művészeti ágára, a kollégiumi csoportokra, valamint
az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az iskolaotthonos foglalkoztatásra meghatározott csoport
átlaglétszám,
Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási),
nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az alapfokú művészetoktatás, a kollégiumi
csoport-foglalkozások, a napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési időkereteire
épülő, elismert időkeret (tanórában), és
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde
esetében is az óvodapedagógusok kötelező heti óraszáma alapozza meg a számítást),
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. Az
osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez előírt létszám-számítás.

Ha a nevelést, oktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik meg, akkor a
teljesítmény-mutató számításánál a gyermeket, tanulót a legmagasabb számozású iskolai évfolyamhoz, illetve a
legmagasabb életkornak megfelelő óvodai csoporthoz kell besorolni. A fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő
tanulókat - évfolyamtól függetlenül - 4. évfolyamos tanulóként kell számításba venni. A teljesítmény-mutató
számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. pont f) alpontja tartalmazza.
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
ba) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG:
224 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
A hozzájárulást a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése
szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő iskolai oktatásban, az általános iskola 18., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában,
szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
nappali rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő
gyermekek, tanulók után veheti igénybe.
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók,
továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek után is, akik kollégiumban elhelyezésben,
nevelésben, ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
baa) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi kötelezettségüket az illetékes
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem
sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított - orvosi igazolás
alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra
egyéni felkészítést biztosít.
bab) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.
19.) OKM rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése alapján megállapította, hogy
az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2012/2013. tanévet, illetve a 2011/2012. tanévtől
visszahelyezett tanuló a 2012/2013. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában
kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatásért felelős miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
alapul vételével szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos
figyelemmel kísérését az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság - 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 17. §-a
alapján - rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
bac) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a
halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
bad) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után.
bae) A hozzájárulás 70%-a jár a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
bb) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
240 000 forint/fő/év
A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben - bölcsőde,
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény - szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a feladat
ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-27. §-aiban foglalt követelményeknek
megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett más jogcímen közoktatási célú hozzájárulás nem igényelhető.
bc) Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
305 000 forint/fő/év
A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási - bölcsőde, fogyatékosok ápológondozó otthona, gyermekotthon, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.ben, valamint a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik.

A hozzájárulás igénylési feltételei:
bca) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek után jár, akik az illetékes szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján - a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. § a) pontja szerint - fejlesztő felkészítésben
részesülnek.
bcb) a hozzájárulás 140%-a jár azon sajátos nevelési igényű tanulók után, akik az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján tankötelezettségüket - a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. § b) pontja
szerint - egyéni fejlesztő felkészítés keretében teljesítik.
E hozzájárulás mellett más jogcímen közoktatási célú hozzájárulás nem igényelhető.
A 16. pont b) alpont alatti kiegészítő hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban részt vevők után
egy jogcímen vehetők igénybe, függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektől, tanulótól
elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy
óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A 16. pont ba) alpont alatti sajátos nevelési
igényű, nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá óvodai nevelésben részt vevő tanulók/gyermekek után, akik
kollégiumi nevelésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek
szerint.
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
40 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az általa fenntartott
- óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevő gyermekek után, akiknek anyanyelvű és
kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban:
kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja,
- iskolában azon nappali rendszerű nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban részt vevő tanulók után, akiknek
a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja,
- iskolában azon nappali rendszerű oktatásban részt vevőnek minősülő tanulók után, akiknek - a Közokt. tv. 86. §
(6) bekezdése alapján - kiegészítő kisebbségi oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével
készült helyi tanterv szerint.
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi
óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett
programban részt vevő gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, továbbá e mellett
nem igényelhető a 16. pont d) alpont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a
Kiegészítő szabályok 10. pont j) alpontjában foglalt további együttes feltételeket is.
d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
64 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek
- nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg
az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy
- két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfolyamokon, amelyeken a
helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint
készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy
- a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdése, illetve a 29. § (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a
helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja az oktatást.
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, továbbá e
mellett nem igényelhető a 16. pont c) alpont szerinti hozzájárulás.
e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok
ea) Párhuzamos művészet-oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
210 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra.

A hozzájárulást a települési önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a párhuzamos művészeti
képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. évfolyamára, vagy 7-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §
(2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program
alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően - a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetőleg a 29. § (8) bekezdése
szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz,
valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás
mellett a 16. pont a) alpont alatti kiegészítő hozzájárulások nem vehetők igénybe.
eb) A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
6 000 forint/fő/év
A hozzájárulást a települési önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatási intézményekben
megszervezett 2012. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a szakmai vizsgáztatás megszervezéséhez. Az
igényjogosultság alapja a középszintű érettségi vizsga vonatkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos - a 13
évfolyammal működő középiskolákban a 13. évfolyamos - tanulók 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei),
közoktatási statisztikai tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a szakiskolákban - beleértve a speciális
szakiskolákat is -, továbbá a szakképzési kimenő évfolyamokon tanulók 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei),
közoktatási statisztikai tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes
vizsgák után vehető igénybe.
f) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
15 300 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre,
a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába - nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő - bejáró
tanulók után a fenntartó
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló után.
- a Fővárosi Önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévő intézménybe a főváros
közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után
veheti igénybe.
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a tanévi nyitó közoktatási
statisztikai (október 1-jei) állapot szerint nem azonos az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott
külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó
települési önkormányzat lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, oktatásban
részt vevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű, illetve telephelyű
óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.
….
Kiegészítő szabályok:
10. A 15-16. pontok alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:
a) A 2011/2012. nevelési évre, illetve tanévre a közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási
feltételeit - a 16. pont bb), a 16. pont bc), 16 pont eb) alpontok szerinti jogcímek kivételével - 2012. január 1-jétől
augusztus 31-éig, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban:
2011. évi Kvtv.) határozza meg.
b) E jogcímek tartalmazzák a Közokt. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően
ellátandó szakmai feladatokhoz, a pedagógus juttatásokhoz - beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadidős
programok szervezéséhez, kulturális neveléshez - kapcsolódó hozzájárulást.
c) Kizárólag olyan, települési önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők
igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység
szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető
igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a - Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja
szerinti - fogyatékosság típusát is. E hozzájárulások az azonosító számmal rendelkező tanulók, valamint az óvodai
nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek után vehetők igénybe.
d) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt
megalapozó előírt tanügyi okmányokra, vagy a hozzájárulást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szakképzési törvény,
valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírásokat, illetve az egyes normatívák igénylését

megalapozó feltételeket. Nem korlátozzák az igénybevételt a közoktatási törvénynek a maximális csoport/osztály
létszám betartására vonatkozó követelményei, kivéve, ha adott feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
igénylési feltételeként nevesített a maximális csoport/osztály létszám.
e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén - a 15. pont szerinti
hozzájárulások kivételével - az általános kerekítési szabályokat kell fenntartói szinten alkalmazni.
f) A 16. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása - a h) alpontban szereplő jogcímek kivételével - a
települési önkormányzatok által közölt tényleges, az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok, illetve a
költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a
következő képlet szerint:
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2011/2012. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2011/2012. tanév utolsó 8 hónapjára vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2012/2013. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2012/2013. tanév első négy hónapjára - szeptember 1-jétől december 31-éig - vonatkozó normatív
hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
A 16. pont bb) és 16. pont bc) alpontok alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a fenti képlet helyett a
h) alpontban foglalt előírások az irányadók.
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a d) alpont szerinti egyéb tanügyigazgatási
dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján - tanévenként, költségvetési éven belül számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra
számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása - a 15. pont g) alpont kivételével - a települési
önkormányzatok által közölt, a 2011/2012. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási
statisztikai, és a 2012/2013. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült
létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. Az év végi elszámolás a
tényleges statisztikai létszámok alapján történik mindkét nevelési év, illetve tanév tekintetében. A 15. pont g)
alponton belül a napközi otthoni ellátáshoz kapcsolódó teljesítmény-mutató megállapítása egyéb tanügyigazgatási
dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, melyhez figyelembe kell venni az i) alpontban foglaltakat
is.
A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az év végi elszámoláshoz a központi számításokat
megalapozó alábbi paraméter-rendszert alkalmazzák a 2012. költségvetési évben (megegyezik a 2011. évi Kvtv. 3.
számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. pont f) alpontja alatti paraméter-rendszerrel):

Intézmény

1
Óvoda
(egységes
óvodabölcsőde)

Általános
iskola

Középfokú

maximum
napi 8 óra
napi 8 órát
meghaladja

51,0

Közoktatási
törvény
Intézményszerinti
típuspedagógus
együttható
heti
kötelező
óraszám
5
6
20
32
0,85

61,0

20

32

0,85

1,62

1-2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam, fejlesztő iskolai
tanulók évfolyamtól
függetlenül
5-6. évfolyam
7-8. évfolyam
9-10. évfolyam

26,4
26,8
30,6

21
21
21

22
22
22

1,0
1,0
1,0

1,20
1,22
1,39

34,0
38,8
46,6

23
23
28

22
22
22

1,0
1,0
1,1

1,55
1,76
2,33

Évfolyam-csoportok
(nyitva tartás)

2
1-3. nevelési
év

Gyermekek
, tanulók
Csoport/
heti
osztály
foglalkoz- átlaglétszám
tatási
időkerete
3

4

Tanítási
együttható
(Teh)

7 = 3/5*6
1,35

iskola
11-13. évfolyam
Szakképzés
Felzárkóztató 9. évfolyam,
elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola
szakképzési évfolyamai
Zeneművészeti ág - egyéni
foglalkozás keretében
szervezett - előképző,
alapképző és továbbképző
évfolyama
Alapfokú
Képző- és iparművészeti,
művészetoktatá táncművészeti, szín- és
s
bábművészeti ág előképző,
alapképző és továbbképző
évfolyama, zeneművészeti
ágon csoportos főtanszakos
oktatás
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra
szervezett foglalkoztatási csoportok
Napközis/
1-4. évfolyamos napközis
tanulófoglalkoztatás
szobai, iskolaotthonos
foglalkoztatás 5-8. évfolyamos
napközis/tanuló szobai
foglalkoztatás
1-4. évfolyamon
iskolaotthonos oktatás

55,1
40,6

28
28

22
22

1,1
1,1

2,76
2,03

5,7

8

22

1,4

0,36

5,7

10

22

0,7

0,18

38,0

25

30

2,4

3,04

22,5

25

23

0,25

0,24

15,0

25

23

0,25

0,16

22,5

21

22

0,26

0,27

g) Az f) alpontban foglaltak nem alkalmazhatók.
- ha a 15. pont d) alpont szerinti - a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési
évfolyamokon szervezett - szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik.
- ha a 16. pont ab) alpont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben iskolai,
részben - együttműködési megállapodás alapján - nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha részben az iskolai tanműhelyben, - együttműködési megállapodás alapján - részben más települési
önkormányzat által fenntartott központi képzőhelyen, vagy nem iskolai tanműhelyben folyik,
- ha a 15. pont f) alpont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy
tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16. pont ba) alpont alatti a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését is.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai elméleti,
illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételével számított létszám
alapján történik. Ha a 15. pont d) és 16. pont ab) alpontok szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik,
valamint a 15. pont f) alpont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor és ezzel összefüggően változik a
tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott,
illetve kollégiumban elhelyezett létszám - a félévváltások időpontjához igazodóan - 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének
átlaga alapján történik. A képzési program szerint iskolai, központi képzőhelyi és nem iskolai (változó) képzőhelyen
történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás
igénybevétele arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám
nem egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait
kell alkalmazni.
h) A 16. pont bb) és 16. pont bc) alpontok szerinti hozzájárulás a 2012. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe
vevő hetente ellátott gyermek/tanuló létszámból számított 12 havi - havonkénti - átlaglétszámok éves összesítése és
tízzel elosztott létszáma után igényelhető. A heti ellátotti létszám megállapításakor egy gyermek csak egyszer vehető
figyelembe, függetlenül attól, hogy a hét egy vagy több napján, illetve egyéni, illetve csoportos foglalkozás
keretében biztosították számára a Közokt. tv.-ben, valamint a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-28. §-aiban foglalt
követelményeknek megfelelő időkeretekben az ellátást.

i) A 15. pont g) alpont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon részt vevő
tanulók után a 2012. évi költségvetési évre - szeptember 1-jétől időarányosan 4 hónapra - a 2012/2013. tanévi becsült
átlaglétszám alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a
2012/2013. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani. A 2011/2012. tanévre - a
január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8 hónapra - a 2011. évi Kvtv. alapján figyelembe vehető létszámot
pedig 123 nappal kell elosztani. Abban az esetben, ha a foglalkozásokat az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamos
tanulókból összevont csoportban szervezik meg, az 5-8. évfolyamos tanulókat is az 1-4. évfolyamos napközis
foglalkoztatást igénybevevőknek kell tekinteni. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdésében foglalt
időkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság
számításánál a foglalkozáson részt vevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók
számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem
igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
j) A 16. pont c) alpont alatti, a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók
után járó kiegészítő hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következők:
- a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátását, és
- a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai kisebbségi
nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek szülőjének, gondviselőjének írásban benyújtott igénye alapján
szervezzék, és
- amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi kisebbségi
önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat
nyilatkozatát, mely szerint az oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el,
- a kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén is - a
romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével - csak azok után a tanulók után vehetők igénybe a hozzájárulások,
akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét.
A 15-16. pontok szerinti hozzájárulásra jogosult a települési önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az
általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó - a 16. pont g) alpont
esetében az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat -, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.
Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, akinek közoktatási
szolgáltatást is nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen
van.
5. melléklet
…..
5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
Előirányzat:
900,0 millió forint/év
a) Az előirányzatból támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely a nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem
tudja a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A támogatást igényelheti az a települési
önkormányzat is, amely a 2011/2012. tanévig az általa fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában az azonos
kisebbségi kétnyelvű nemzetiségi oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezette.
b) Az előirányzatból támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát tart fenn, ha a település
lakosságszáma nem éri el az 1100 főt és az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásai hiánya miatt nem tudja a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani.
c) Az előirányzatból támogatást igényelhet a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó települési önkormányzat a
kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.
Az a) pontban meghatározott jogcím alapján a 2011. évben a 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet alapján támogatást
elnyert települési önkormányzat e keret terhére előlegben részesül. Az előleg havonta, a 2012. évi támogatásokról
való döntésig kerül folyósításra, mértéke a 2011. évben elnyert támogatás 1/12-ed része. Az előleg a 2012. évi
támogatásból levonásra kerül. Ha az a) pont szerinti, a támogatási döntésben megállapított támogatás összege kisebb,
mint az előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg különbözetet - az előleg folyósításától a támogatás

folyósításának megkezdéséig számított, a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével
növelten - a nettó finanszírozásba tartozó források terhére kell elszámolni.
Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatások igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - az
államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
egyetértésével - 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg.27
…..
11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása
Előirányzat:
3 584,0 millió forint/év
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézménybe
járó gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátásokhoz a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában
meghatározott követelmények és az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz.
b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
Előirányzat:
3 253,0 millió forint/év
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben
- az engedélyezett intézményi létszámon belül - foglalkoztatott azon közalkalmazott után, aki a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai
nevelésében és oktatásában vesz részt.
c) Arany János Programok támogatása
Előirányzat:
2 700,0 millió forint/év
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott intézményben a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programja, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében az MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában, továbbá a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben, illetve a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben meghatározott
feltételek szerint - szervezett neveléshez, oktatáshoz, kollégiumi ellátáshoz.
d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
Előirányzat:
770,0 millió forint/év
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott intézményben a különleges
gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:
da) a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált
tankönyvvásárlási támogatásához,
db) a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 27. § (8)
bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
dc) az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán,
dd) olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a Közokt. tv. 110. § (9)
bekezdése alapján - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást.
de) a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló
tanulók támogatásához,
df) az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban,
dg) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével,
illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatásához.
8. melléklet
….
2. Pedagógus-továbbképzés támogatása
27 Lsd: 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet.

ELŐIRÁNYZAT:
775,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
6 300 forint/fő/év
A támogatást igényelheti a települési önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez,
továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §
(3) bekezdésében felsorolt típusú, a települési önkormányzat által fenntartott intézményekben, pedagógusmunkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei), illetve a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1jei) közoktatási statisztikai, a Közokt. tv. 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így
megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve
pedagógiai előadó álláshelyek számát.
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel.
3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:
1 165,7 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
26 000 forint/fő/év
A támogatást a települési önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után igényelhetik, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti osztályfőnöki pótlékra
jogosultak, és osztályfőnöki pótlékban részesülnek.
A támogatás az osztályfőnöki pótlékban részesülők 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai
tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető.
A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 1-jétől hatályos
pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel.
b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:
465,8 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
65 000 forint/fő/év
A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekben azok
után a közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését
és oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő felkészítését, fejlesztő iskolai oktatását - a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - végzik és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. 15. § (2) bekezdés d)
pontja alapján gyógypedagógiai pótlékra jogosultak, és gyógypedagógiai pótlékban részesülnek.
A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesülők 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási
statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhető.
A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009. január 1-jétől hatályos
pótlék alsó mértékéig történő kifizetésre használható fel.
4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
ELŐIRÁNYZAT:
29 509,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
68 000 forint/fő/év
A támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű
oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő - az e törvény 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont bb) és a 16.
pont bc) alpontjai szerinti jogcímeken figyelembe vehető - gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5)
bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára
ingyenes étkeztetést biztosít.
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló művészeti (párhuzamos) oktatás vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi
ellátás esetén - csak egy intézménynél vehető figyelembe.
b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
5 649,9 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:
12 000 forint/fő/év
A támogatást igénybe veheti a települési önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján - az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10.
évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon - nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra
jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási
statisztikai állapotra becsült létszáma alapján.
A támogatás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.
A tanulói tankönyvtámogatások megállapításához figyelembe kell venni a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. §-ának
előírásait is. A támogatással való elszámolás a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási
statisztikai létszámból, az ingyenes tankönyv-ellátásra jogosultak száma alapján történik.
A támogatás folyósítása augusztus hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontig
történik.
5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
1 589,6 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1 750 forint/fő/év
A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános iskolákban,
gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és
ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra az általános műveltséget
megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, illetve
2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.
A támogatási összeg 50%-át a köznevelési és szakképzési feladatellátási kötelezettség állam általi ellátásához
szükséges adatszolgáltatásra alkalmas, és a további központi adatszolgáltatás - KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés
- követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és
fenntartására kell fordítani.
Az 1-3. pontok, a 4. pont b) alpont, továbbá az 5. pont alatti támogatások megállapítása az e törvény 3. melléklete
Kiegészítő szabályok 10. pont f) alpontja szerint, elszámolása emellett a költségvetési évben e jogcímeken vállalt
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével
2012. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell
fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint.
A 4. pont a) alpont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó támogatások az étkeztetést
igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2012. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési
napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai,
kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri
étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy
fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az
intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a
térítési díjkedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként
összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200
nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez,
táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők
létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.

