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2016. évi …. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
módosításáról
1. §
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban:
központi alrendszer) 2016. évi
a) bevételi főösszegét 16 207 677,4 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 969 311,9 millió forintban,
c) hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.”
2. §
A Kvtv. 8. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági
Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport
előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján – az
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII.
törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási
egységek 2016. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó
kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%ával növelheti meg.
(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági
Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító 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 50%-ával növelheti meg.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói
egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek
értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
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(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2)
bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek
2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű – kiadási
előirányzatok terhére kell teljesíteni.”
3. §
A Kvtv. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző
iskolák működési költségéhez való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti
Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím
előirányzatának terhére a központi költségvetés javára 2016. évben 3000,0 millió
forintot ad át. A befizetési kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell
teljesíteni.”
4. §
A Kvtv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1.
jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcímének (2) bekezdés szerinti, az
egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó emelését az
egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az egészségügyi szakellátó
intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító intézkedések elfogadása esetén
rendelheti el.”
5. §
A Kvtv. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) 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 közötti
átcsoportosításról.”
6. §
A Kvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV.
Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára
átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti.
A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre
annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.”
7. §
A Kvtv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai
strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket
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támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5.
mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív
európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó,
minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű
együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket
finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges
mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.”
8. §
A Kvtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális hozzájárulási adó 2016. évben, július 1-jét követően megfizetett
összegének 74,30%-a az Ny. Alapot, 20,53%-a az E. Alapot, 5,17%-a a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből
az egyes Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és
naponta utalja át a jogosult számlájára.”
9. §
A Kvtv. 39. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény 3. melléklet 10. pont f) alpontja alapján nyújtott támogatás felhasználásának
és elszámolásának határideje 2017. december 31.”
10. §
A Kvtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
módosításáról szóló 2016. évi … törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 12. § (1)
bekezdés 4-11. pontjával megállapított 69. §-a és 70. §-a szerinti uniós közbeszerzési
értékhatárok a Mód. tv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások
tekintetében irányadóak.”
11. §
(1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
12. §
(1) A Kvtv.
1. 18. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg,
2. 34. § (2) bekezdésében az „1-6. alpontjai” szövegrész helyébe az „1-6. és 8.
alpontjai” szöveg.
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3. 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „2. melléklet III. pont 3. alpont b)-k)
pontjában” szövegrész helyébe a „2. melléklet III. pont 3. alpont c)-k) pontjában”
szöveg,
4. 69. § (1) bekezdés a) pontjában a „134 000 euró” szövegrész helyébe a „135 000
euró” szöveg,
5. 69. § (1) bekezdés b) pontjában a „207 000 euró” szövegrész helyébe a „209 000
euró” szöveg,
6. 69. § (2) bekezdésében a „5 186 000 euró” szövegrész helyébe a „5 225 000
euró” szöveg,
7. 69. § (3) bekezdésében a „5 186 000 euró” szövegrész helyébe a „5 225 000
euró” szöveg,
8. 70. § (1) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000
euró” szöveg,
9. 70. § (1) bekezdés b) pontjában a „5 186 000 euró” szövegrész helyébe a „5
225 000 euró” szöveg,
10. 70. § (2) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a
„418 000 euró” szöveg,
11. 70. § (2) bekezdés b) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a
„418 000 euró” szöveg,
12. 2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontjában a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve
2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma” szövegrész
helyébe a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma, ideértve a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kisgyermeknevelőket is”
szöveg,
13. 2. melléklet II. pont 2. alpont a) pontjában az „a feladatellátásra szolgáló épület
és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz”
szövegrész helyébe „a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz” szöveg,
14. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában az „A nyári
szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb
szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt
vevők” szövegrész helyébe „A szünidőben szervezett ellátás (ideértve az üdültetés,
táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb
szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek” szöveg,
15. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában az „oc) és
oe)” szövegrész helyébe a „nc) és ne)” szöveg,
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16. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában az „„Idősek,
demens betegek nappali ellátása”” szövegrész helyébe az „„Idősek nappali
ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”” szöveg,
17. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában a
„„Gyermekek napközbeni ellátása”” szövegrész helyébe a „„Gyermekek bölcsődei
ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása”” szöveg,
18. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nd) pontjában az
„„Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása”, „Időskorúak, demens betegek
tartós bentlakásos ellátása”” szövegrész helyébe az „„Időskorúak átmeneti
ellátása”, a „Demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak tartós bentlakásos
ellátása”, a „Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szöveg,
19. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont ne) pontjában a „III.5.a)-c)
alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás
szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a
„Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” és
„Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások
vehetők figyelembe.” szövegrész helyébe a „III.5.a)-b) alpontok szerinti
támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A III.5.a)-b) alpontok szerinti
támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben”, valamint a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások, míg a III.5.c) pont
szerinti támogatás szempontjából az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szöveg,
20. 3. melléklet II. pont 3. alpont c) pontjában a „feletti városok esetében”
szövegrész helyébe a „feletti települések esetében” szöveg,
21. 3. melléklet IV. pontjában az „Előirányzat: 8 275,8 millió forint” szövegrész
helyébe az „Előirányzat: 9 325,8 millió forint” szöveg,
22. 3. melléklet IV. pont d) alpontjában az „5 000,0 millió forint” szövegrész
helyébe az „5 450,0 millió forint” szöveg,
23. 3. melléklet IV. pont g) alpontjában a „megvalósításához,” szövegrész helyébe
a „megvalósításához, továbbá legfeljebb 600 millió forint illeti meg a Zsóry
Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához,” szöveg,
24. 3. melléklet V. pontjában az „Előirányzat: 15 112,9 millió forint” szövegrész
helyébe az „Előirányzat: 13 682,9 millió forint” szöveg,
25. 3. melléklet V. pont 4. alpontjában a „történt meg. E támogatások” szövegrész
helyébe a „történt meg. A 2015-ben le nem hívott, de 2016-ban esedékessé váló
támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a 2015. évi támogatási szerződés,
illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások” szöveg,
26. 3. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontjában az „I.3. és” szövegrész helyébe az
„I.3., I.8. és” szöveg,
27. 7. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a
„Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés” szöveg,
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28. 8. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja” szövegrész
helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja”szöveg,
29. 8. melléklet V. pontjában az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28
400/fő/év.” szövegrész helyébe az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28
400/fő/év. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet,
Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a bölcsődében 2016. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen
ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát
el kell osztani 230-cal.” szöveg
lép.
(2) A Kvtv.
1. 7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában a „középiskolában, szakiskolában”
szövegrész helyébe a „középfokú iskolában” szöveg,
2. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontjában a „szakiskolára” szövegrész
helyébe a „szakközépiskolára” szöveg,
3. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ad) alpontjában a „speciális szakiskolára
(készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára)” szövegrész
helyébe a „szakiskolára, készségfejlesztő speciális szakiskolára” szöveg,
4. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ae) alpontjában a „szakközépiskolára”
szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,
5. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont af) alpontjában a „szakközépiskolára”
szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,
6. 7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ai) alpontjában a „szakközépiskolára”
szövegrész helyébe a „szakgimnáziumra” szöveg,
7. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „szakiskolában” szövegrész helyébe
„szakközépiskolában”szöveg,
8. 7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „Köznevelési Hídprogramokat”
szövegrész helyébe „Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot” szöveg,”
9. 7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész
helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,
10. 7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész
helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,
11. 7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész
helyébe a „szakgimnázium” szöveg,
12. 7. melléklet I. pont 5. alpont k) pont kd) alpontjában a „speciális szakiskolája és
előkészítő szakiskolája” szövegrész helyébe a „szakiskolája” szöveg,
13. 7. melléklet VI. pont 1. alpontjában a „szakiskolák, szakközépiskolák”
szövegrész helyébe a „szakképző iskolák” szöveg
lép.
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13. §
Hatályát veszti a Kvtv. 71. § (2) bekezdése.
14. §
(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 12. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet
1.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám
2

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

119 594,7

”
2.
„

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2016. évi előirányzat
Kiadás
IX. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás)

674 261,7

”
3.
„

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám
1

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Miniszterelnökség

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
4 400,9

Támogatás)
18 654,9

”
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4.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt
előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Felújítások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 233,7

”
5.
„

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Nemzeti Örökség Intézete

Támogatás)
10,2

1 419,5

”
6.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

401,5

”
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7.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevétel

Támogatás)

102,4

”
8.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Dologi kiadások

Bevétel

Támogatás)

847,1

”
9.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

78,7

”
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10. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

12

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

38 976,5

Támogatás)
128 547,9

”
11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 147,8

”
12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
57

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére

2016. évi előirányzat
Kiadás
5 312,0

Bevétel

Támogatás)
5 312,0

”
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13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő „78. Modern Városok
Program” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
78

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Modern Városok Program

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

50 000,0

Támogatás)
50 000,0

”
14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „1-30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-30. cím összesen:

Bevétel

315 174,9

48 062,7

Támogatás)
267 112,2

”
15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
32

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Rendkívüli kormányzati intézkedések

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

120 000,0

”
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16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

33

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Országvédelmi Alap

Bevétel

Támogatás)

80 000,0

”
17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „32-34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
32-34. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

361 425,5

”
18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport a
következő „4. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése” jogcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

7 000,0

”
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19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XI. fejezet összesen:

Bevétel

798 389,4

48 069,8

Támogatás)
268 119,1

”
20. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
2

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Bevétel
16 092,6

Támogatás)
4 700,0

”
21. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
4

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Ménesgazdaságok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
3 631,7

Támogatás)
213,5

”
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22. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1.
Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Személyi juttatások

Bevétel

Támogatás)

218,1

”
23. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevétel

Támogatás)

63,8

”

24. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3.
Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 322,8

”
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25. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6.
Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Beruházások

Bevétel

Támogatás)

240,2

”
26. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím a
következő „34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
34

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

3 000,0

Támogatás)
3 000,0

”
27. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó
kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás
86 911,0

Bevétel

Támogatás)
86 911,0

”
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28. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

234 642,6

39 131,3

Támogatás)
195 511,3

”
29. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „XII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XII. fejezet összesen:

Bevétel

235 192,6

39 131,3

Támogatás)
195 511,3

”
30. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
5 245,7

Támogatás)
62 787,7

”
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31. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

25 188,6

”
32. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

477,3

Támogatás)
83 342,2

”
33. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

60 675,8

”
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34. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

15 585,4

”
35. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

7 123,0

”
36. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XIII. fejezet összesen:

300 987,0

Bevétel
31 948,0

Támogatás)
269 039,0

”
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37. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Büntetés-végrehajtás

2 715,6

Támogatás)
56 622,7

”
38. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

28 453,7

”
39. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 437,0

”
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40. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

17 460,9

”
41. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 711,3

”
42. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
17

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Vízügyi Igazgatóságok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
2 940,7

Támogatás)
24 723,4

”
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43. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 893,6

”
44. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
56

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

28 487,0

Támogatás)
28 487,0

”
45. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Fejezeti stabilitási tartalék alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
23

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti stabilitási tartalék

2016. évi előirányzat
Kiadás
4 930,1

Bevétel

Támogatás)
4 930,1

”
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46. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez
kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
21

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Bevétel

1 000,0

Támogatás)
1 000,0

”
47. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „22. A terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
22

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Bevétel

10 000,0

Támogatás)
10 000,0

”
48. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

552 770,0

Bevétel
27 490,9

Támogatás)
525 279,1

”
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49. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XIV. fejezet összesen:

Bevétel

552 825,0

27 490,9

Támogatás)
525 279,1

”
50. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet a következő „7. Szakképzési Centrumok” címmel és az alá tartozó előirányzatokkal
egészül ki:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Szakképzési Centrumok
1

Támogatás)
14 753,3

Működési költségvetés
1

Személyi juttatások

6 706,7

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 322,6

3

Dologi kiadások

5 888,8

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

835,2

”
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51. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő
„8. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 000,0

Támogatás)
2 000,0

”
52. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XV. fejezet összesen:

Bevétel

119 741,1

30 856,5

Támogatás)
88 884,6

”
53. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
1

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
2 951,1

Támogatás)
130 561,2

”

25

54. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 490,7

”
55. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet „XVI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XVI. fejezet összesen:

Bevétel

145 591,0

3 245,7

Támogatás)
142 345,3

”
56. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása
alcím a következő „10. Vasúthálózat fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
10

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Vasúthálózat fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás
1 000,0

Bevétel

Támogatás)
1 000,0

”
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57. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „30. Közúthálózat felújítása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
30

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Közúthálózat felújítása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

69 300,0

Támogatás)
69 300,0

”
58. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „31. A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
31

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és
támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

6 000,0

Támogatás)
6 000,0

”
59. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „32.Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
32

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás
7 500,0

Bevétel

Támogatás)
7 500,0

”
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60. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
34

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 000,0

Támogatás)
1 000,0

”
61. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „35. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
35

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 197,0

Támogatás)
2 197,0

”
62. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „36. Budai vasúti közlekedés fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
36

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Budai vasúti közlekedés fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
930,0

Támogatás)
930,0

”
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63. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím a
következő „23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
23

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 200,0

Támogatás)
1 200,0

”
64. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím a következő
„19. Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
19

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 000,0

Támogatás)
2 000,0

”
65. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „51. A XIV. Nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
Al- cím- Jog- ir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
szám szám szám szám szám
név
név
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével
51
összefüggő infrastrukturális fejlesztések

2016. évi előirányzat
Kiadás
6 180,7

Bevétel

Támogatás)
6 180,7

”
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66. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

700 852,2

84 409,6

Támogatás)
616 442,6

”
67. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések
alcím, 8. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

4 000,0

”
68. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések
alcím, 9. Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
9

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 626,5

”
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69. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „21-25. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
21-25. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

281 937,9

”
70. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XVII. fejezet összesen:

Bevétel

982 790,1

85 709,6

Támogatás)
616 442,6

”
71. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
1

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
265,3

Támogatás)
7 837,1

”
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72. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím, 1.
Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

5 003,5

”
73. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím, 1.
Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 380,3

”
74. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím, 1.
Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 455,8

”
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75. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Külképviseletek igazgatása

7 087,7

Támogatás)
55 697,3

”
76. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

26 454,2

”
77. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

20 230,8

”
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78. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

6

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

8 116,7

”
79. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

7

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Felújítások

Bevétel

Támogatás)

791,2

”
80. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
4

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Balassi Intézet

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
790,5

Támogatás)
5 231,6

”
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81. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1.
Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 074,5

”
82. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevétel

Támogatás)

573,5

”
83. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3.
Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 066,1

”
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84. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli
szervezetek támogatása alcím a következő „7. Határmenti gazdaságfejlesztési programok” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határmenti gazdaságfejlesztési programok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

3 500,0

Támogatás)
3 500,0

”
85. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli
szervezetek támogatása alcím a következő „8. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 110,0

Támogatás)
2 110,0

”
86. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-7. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-7. cím összesen:

119 467,7

Bevétel
8 225,5

Támogatás)
111 242,2

”
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87. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XVIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XVIII. fejezet összesen:

Bevétel

169 467,7

8 225,5

Támogatás)
111 242,2

”
88. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Egyetemek, főiskolák

282 735,3

Támogatás)
159 645,0

”
89. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

31 518,2

”
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90. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevétel

Támogatás)

141,2

”
91. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

12

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Művészeti intézmények

6 252,0

Támogatás)
12 459,3

”
92. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 560,6

”
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93. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Országos Mentőszolgálat

32 727,7

Támogatás)
5 119,7

”
94. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

4 250,0

”
95. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
18

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
12 000,0

Támogatás)
640 764,9

”
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96. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

454 374,7

”
97. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

122 577,5

”
98. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

70 412,7

”
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99. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím a következő „2. Felhalmozási
költségvetés” előirányzat-csoporttal és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

Felhalmozási költségvetés
6

Beruházások

2 000,0

7

Felújítások

1 400,0

”
100. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3.
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

165 316,4

Támogatás)
165 316,4

”
101. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása
alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Köznevelés speciális feladatainak támogatása
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
786,7

Támogatás)
786,7

”
102. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím a
következő „4. Peres ügyek” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Peres ügyek

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 600,0

Támogatás)
1 600,0

”
103. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. A kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos feladatok alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Bevétel
741,5

Támogatás)
741,5

”
104. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati
előirányzatok alcím a következő „27. A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
27

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
780,0

Támogatás)
780,0

”
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105. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

9 229,7

Támogatás)
9 229,7

”
106. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok
támogatása alcím a következő „11. Bartók Év” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
11

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bartók Év

Bevétel
161,9

Támogatás)
161,9

”
107. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
9

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás
1 870,0

Bevétel

Támogatás)
1 870,0

”
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108. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 63. Fejezeti stabilitási tartalék alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
63

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti stabilitási tartalék

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

7 797,9

Támogatás)
7 797,9

”
109. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

2 424 758,6

914 134,0

Támogatás)
1 510 624,6

”
110. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 1. Családi támogatások
alcím, 3. Gyermekgondozási segély jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Gyermekgondozást segítő ellátás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

63 564,3

”
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111. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „21. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
21. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

684 048,0

”
112. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XX. fejezet összesen:

3 112 196,6

Bevétel
914 139,0

Támogatás)
1 510 624,6

”
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113. A következő „XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA” fejezettel és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki.

„XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
(Cím
szám

Elő- KieJogmelt Cím
Al- cím- Jog- ir.
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
20

Fejezeti kezelésű előirányzatok
1

Célelőirányzatok
2

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

6 300,0

6 300,0

3

Konzultációk kiadásai

2 000,0

2 000,0

6

Fejezeti általános tartalék

1 500,0

1 500,0

9 800,0

9 800,0

XXI. fejezet összesen:

”
114. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „14. MTA Agrártudományi
Kutatóközpont fejlesztése” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
500,0

Támogatás)
500,0

”
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115. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „15. MTA Agrártudományi
Kutatóközpont Látogatóközpont” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
15

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont

Bevétel
400,0

Támogatás)
400,0

”
116. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet „XXXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XXXIII. fejezet összesen:

Bevétel

57 094,8

18 801,6

Támogatás)
38 293,2

”
117. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági
adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Társasági adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

689 911,8

”
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118. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi
adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Általános forgalmi adó

Bevétel

Támogatás)

3 388 850,0

”
119. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Jövedéki adó

Bevétel

Támogatás)

981 200,0

”
120. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi
jövedelemadó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi jövedelemadó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 694 400,0

”
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121. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 4. Lakossági
illetékek alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Lakossági illetékek

Támogatás)

137 801,0

”
122. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím a következő „5. Nemzeti
Foglalkoztatási Alap befizetése” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

Támogatás)

3 000,0

”
123. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 29. Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások
alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb lakástámogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

154 000,0

”
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124. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcím a következő „28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül
ki:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
28

FEJEZET
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 000,0

”
125. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási
Alap támogatása alcím, 1. Költségvetési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Költségvetési támogatás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

79 785,0

”
126. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási
Alap támogatása alcím, 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak jogcímcsoport sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

52 884,9

”
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127. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap
támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Bethlen Gábor Alap támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

11 907,5

”
128. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XLII. fejezet összesen:

Bevétel

1 206 762,5

Támogatás)

8 192 458,7

”
129. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. A Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások
és ingatlan beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

25 500,0

”
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130. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlanberuházásai, ingatlanvásárlásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

16 121,4

”
131. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 4. A FINA Úszó-, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai jogcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

30 522,7

”
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132. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

Elő- KieJogAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
5

FEJEZET
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

10 500,0

”
133. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLIII. fejezet összesen:” sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XLIII. fejezet összesen:

Bevétel

172 419,3

Támogatás)

218 119,4

”
134. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
2

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

16 819,0

”
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135. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 31. Szakképzési hozzájárulás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
31

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Szakképzési hozzájárulás

Bevétel

Támogatás)

59 996,1

”

136. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 36. Költségvetési támogatás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
36

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Költségvetési támogatás

Bevétel

Támogatás)

79 785,0

”
137. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet a következő „38. Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada” címmel egészül ki:
„
(Cím
szám
38

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

68 100,0

”
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138. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 39. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás cím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

39

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

Támogatás)

52 884,9

”
139. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet „LXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXIII. fejezet összesen:

Bevétel

487 177,1

Támogatás)

466 742,4

”
140. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 2. Költségvetési támogatás cím, 3. Eseti támogatás alcím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Eseti támogatás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

11 907,5

”
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141. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 4. Alapból nyújtott támogatások cím, 6. Egyéb támogatások alcím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb támogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 821,1

”
142. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet „LXV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXV. fejezet összesen:

Bevétel

11 907,5

Támogatás)

11 907,5

”
143. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Központi hivatali szerv

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
424,6

Támogatás)
8 420,2

”
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144. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím, 2.
Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jog- ir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Beruházások

Bevétel

Támogatás)

216,7

”
145. LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „5. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
5. cím összesen:

Bevétel

8 844,8

424,6

Támogatás)
8 420,2

”
146. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „LXXII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXXII. fejezet összesen:

1 963 706,3

Bevétel
1 963 689,6

Támogatás)
8 420,2

”
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2. melléklet a 2016. évi ... törvényhez

1. A Kvtv. 2. melléklet V. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat
lép:
Kategóriák a települési
önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége
szerint (forint)

„No.

Támogatáscsökkentés
mértéke a számított
bevétel százalékában

Kiegészítés a beszámítás,
kiegészítés alapjának
százalékában

alsó határ

felső határ

1.

1

6 500

0

30

2.

6 501

9 500

0

15

3.

9 501

11 000

10

0

4.

11 001

13 000

20

0

5.

13 001

15 500

40

0

6.

15 501

18 500

60

0

7.

18 501

24 000

85

0

8.

24 001

36 000

95

0

9.

36 001

42 000

100

0

10.

42 001

60 000

105

0

11.

60 001

100 000

110

0

12.

100 001

120

0”

2. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontjában foglalt táblázat 1.
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.

2016.
május
15.

II.1.,
II.2.,
II.3.,
II.5.,
III.3.,
III.4.;
III.5.

2016.
2016. szeptember 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti
szeptember
felmérés során megadott adatok megbontásával,
továbbá a II.5. jogcím esetében a minősített
pedagógusok intézményváltásának jelzése
2016. július 1-jével történő fenntartó-változás
jelzése, az a) pont szerinti felmérés során
megadott ellátotti adatok megjelölésével

2016. július;
III.4. és III.5.
esetében 2016.
augusztus”

3. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. e) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„e) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett
önkormányzatnak a FÖMI adatbázis I.1.ba) alpont szerinti és az OSAP I.1.bb)-bd) alpont
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szerinti adatait lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult
önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az
önkormányzat, amelyből kivált megállapodik az I.1.b) és I.1.e) alpont támogatást megalapozó
adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás
között pénzeszközátadással rendezik.”

4. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont c) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1-II.3. és II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag
a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A II.4. jogcím szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Köznevelési intézmény 1-4.
évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, a
„Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok”, a „Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, valamint a „Köznevelési
intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.”
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3. melléklet a 2016. évi ... törvényhez

1. A Kvtv. 3. melléklet I. pontja a következő 8. alponttal egészül ki:
„8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának
támogatása
Előirányzat:

100,0 millió forint

Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: kéményseprő-ipari törvény)
10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást
biztosítja. A támogatást a helyi önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás
2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az igényelhető
összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.”
2. A Kvtv. 3. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása
Előirányzat:

25 000,0 millió forint

Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–74/A. §-ai, és a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67–68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy
törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton
támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség
esetén megvásárlására, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
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Az a)-d) pont szerinti - a d) pont szerinti vásárláson kívüli - pályázati cél a települési
önkormányzat saját tulajdonában lévő vagyontárgyon valósítható meg.
A támogatás összege
- 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
- 100–300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
- 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
- 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
- 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
- 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
- 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
- 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000
forint,
- 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
Az e jogcímen igényelhető támogatás akkor haladhatja meg az előzőek szerinti támogatási
összeget, ha az önkormányzat által a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja
szerinti, valamint a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti
előirányzatból elnyert támogatás és az e jogcímen igényelt támogatás együttes összege nem
haladja meg a lakosságszám szerinti támogatás kétszeresét.
A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig
nem idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy
összegben történik.
A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.”
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4. melléklet a 2016. évi ... törvényhez

1. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

108a

D)
A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20.
cím, 21. alcím)
”

2. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108b sorral egészül ki:
„
(A

B

C

108b

D)
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
(20. cím, 22. alcím)
”

3. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 123a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

123a

D)
Peres ügyek (20. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport)
”

4. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 126a sorral egészül ki:
„
(A
126a

B

C

D)
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása (32. cím, 1. alcím, 28. jogcímcsoport)
”
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5. melléklet a 2016. évi ... törvényhez

A Kvtv. 7. melléklet VI. pontja a következő 23. alponttal egészül ki:
„23. Az V. pontban meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2.
melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a 2016. január 1-je és december 31-e között ingyenesen étkezők naponként összesített
létszámát el kell osztani 221 nappal.”
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Az általános indokolás
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Általános indokolás
A 2016. évi költségvetési törvény tavaszi ülésszakon történő elfogadása a
kiszámíthatóságot, stabilitást erősítette. Jelen törvénymódosítás megőrzi e stabilitás
értékeit, ugyanakkor választ ad az elfogadás óta felmerült folyamatokra, igényekre.
Fontos kiemelni, hogy a 2016. évi költségvetési törvény módosításában szereplő
kiadási és bevételi előirányzat-változások nullszaldósak, azaz a pénzforgalmi és az
uniós módszertan szerinti hiányt nem érintik. A kiadási oldalon jelentkező többletek
fedezetét a 2015. évi folyamatokból adódó magasabb adóbevételek (társasági adó,
általános forgalmi adó, jövedéki adó, személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási
adó, illetékbevételek) bázishatásának átvezetése biztosítja, valamint a kedvező 2016.
évi folyamatok.
Az adó- és járulékbevételek megemelését egyrészt a gazdaság folyamatos
növekedésének köszönhető kedvező bevételi adatok, a magasabb bérkiáramlás miatti
befizetés növekedések, valamint az adófizetési morál javítása érdekében hozott
kormányzati intézkedések (pl. EKÁER, online pénztárgépek bekötése) teszik
indokolttá.
A törvényjavaslatban szereplő előirányzat-változások
következtében a módosítások nem növelik az államadósságot.

egyenlegsemlegessége

A törvénymódosítás egyik legfontosabb indoka a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ és a szakképző centrumok 2016. évi költségvetési problémáinak
megszüntetése érdekében történő többletforrás rendelkezésre bocsátása, amellyel a
Kormány biztosítja az állami köznevelési intézményfenntartó rendszer adósságmentes
és folyamatos feladatellátáshoz szükséges stabil költségvetési hátteret.
A Testnevelési Egyetem új kampuszának helyszínéről és annak felépítéséről 2015
decemberében született döntés. A törvényjavaslatban szereplő beruházás kifejezett
célja, hogy a megvalósuló kampusz a világ egyik legkorszerűbb, meghatározó
sporttechnológiai és sporttudományi bázisává váljon a sportfejlesztés hátterének
biztosításával, a korunk kihívásainak megfelelő, a pedagógiai és edzésmódszereket
támogató technológiák mindennapi alkalmazásával.
A vidék fejlődésének kulcsa a vidéki nagyvárosok fejlődése, amely áttételesen tágabb
vonzáskörzetének a fejlesztését is előmozdítja. Ezért a Kormány létrehozta a Modern
városok programot, melynek keretében első ütemben a 2015. év folyamán 13 megyei
jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást a városok és
környéküket érintő fejlesztési célok és programok megvalósítására. A
megállapodásokban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja a jelen
törvénymódosítás az ez évre szükséges forrást, 50 milliárd forintot.
A módosítás a tömeges bevándorlás kezelésének zavartalan finanszírozása érdekében a
Belügyminisztérium fejezetében – a 2015. évhez hasonló összegben és módon – egy új
előirányzatot (A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások) hoz létre. A
terrorellenes intézkedések – a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium
fejezetében megjelenő többletkiadásainak – fedezetére szintén új előirányzat (A
terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások) létrehozása
szükséges. Az előirányzatok a Kormány engedélyével túlléphetők.
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Az Országgyűlés még 2015-ben döntött az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet
ellen fellépő nemzetközi koalícióban történő magyar részvételről. Jelen
törvénymódosítási javaslat megteremti a fedezetet Magyarország kurdisztáni katonai
szerepvállalásának 2015-ről áthúzódó kiadásaihoz.
A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét az ipar és a
külkereskedelem szolgálja. Az Irinyi Jánosról elnevezett iparstratégiai terv a fejlesztés
fő irányait jelöli ki: az irányelvek megvalósításával a Kormány tovább erősíti a
nemzeti ipart, épít az innováció erejére, új munkahelyek létrejöttét segíti, továbbá
támogatja a hazai vállalatok verseny- és exportképességének növelését. Az Irinyi Terv
megvalósítása érdekében a javaslat két milliárd forintos támogatást tartalmaz.
A módosítás alapján egy új előirányzat forrást biztosít a Betegápoló Irgalmasrend
egyes projektjei (pl. Budai Kórháza felújítása, Váci Kórháza bővítése és felújítása)
megvalósításához szükséges előkészítő munkálatokra.
A törvénytervezet tartalmazza a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)
programhoz kapcsolódó lakásépítési támogatások költségvetési fedezetét. 2016. január
1-jétől a lakástámogatási rendszer jelentősen kibővült. A program segítségével a
három- vagy többgyermekes családok 10 millió forintos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához, és emellett még 10 millió
forintos állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Az új
lakást építő vagy vásárló kétgyermekes családok esetében is jelentősen emelkedett a
támogatás mértéke. A kisebb alapterületű használt lakások vásárlására felhasználható
CSOK összege is emelkedett, továbbá – annak érdekében, hogy a támogatást minél
többen igénybe tudják venni – számos korábbi korlátozó feltétel megszűnt. Mindezek
mellett kibővültek a használt lakások vásárlására vonatkozó támogatási formák is. A
tervezett módosítás ezekhez nyújt fedezetet.
Az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokra kötött szerződések 2016.
december 31-én lejárnak, ugyanakkor a 2014-ig terjedő időszakra pénzügyileg az idei
évben lezárt szerződésekből a megrendelő magyar állam oldaláról eredő fizetési
kötelezettségek állnak fenn. Az előirányzat módosítása lehetővé teszi, hogy a már
elismert és befogadott indokolt költségek rendezésre kerüljenek.
Az országos közúthálózat burkolatállapotának javítása érdekében "Komplex
útfelújítási program" működtetése indokolt. A hazai fő- és mellékúthálózat felújítására
fordítható 69,3 milliárd forintos keretösszeget jelen törvénymódosítási javaslat
biztosítja.
A módosítás alapján egy új előirányzat összesen hat milliárd forint összegű forrást
nyújt a Fővárosi Önkormányzat számára a budapesti elővárosi közlekedés
likviditásának átmeneti biztosítására és támogatására.
A törvényjavaslat alapján az adósságkonszolidációban nem részesült valamennyi
önkormányzat már a 2016. évben megkapja a 2014-2017 között biztosítandó
támogatás fennmaradó összegét, így az önkormányzatok számára több idő áll
rendelkezésre a tervezett fejlesztések megvalósítására.
A magyar tejágazat hosszú hónapok óta piaci nehézségekkel küzd. Az ágazat
gazdasági nehézségeire tekintettel átfogó intézkedési terv került kidolgozásra, mely
konkrét pénzügyi intézkedéseket is tartalmaz, ennek fedezetét is biztosítja a módosítás.
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Az országos tengelysúlymérő hálózat kialakításának elsődleges célja
közlekedésbiztonsági, azaz a túlterhelt járművek engedély nélküli, vagy az
engedélyben foglaltaktól eltérő közlekedésének visszaszorítása, amely a szabálytalanul
közlekedő járművek hatékony ellenőrzésével és jogsértés esetén szankció
alkalmazásával valósítható meg. A tengelysúlymérő rendszer és a kapcsolódó
beruházások megvalósítása hozzájárul az útvagyon fokozottabb védelméhez és a
közlekedésbiztonság további javításához. A módosítás a projekt 2016-ban felmerülő
költségeire biztosít fedezetet.
Az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlése 2012-ben döntött arról, hogy a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál házigazdája Magyarország lesz. A kiemelt
sportesemény-sorozatot 2017. július 22-29. között Győrben rendezik, ahol várhatóan
50 nemzet képviselteti magát. A résztvevő sportolók létszáma elérheti a 4000 főt. A
Széchenyi István Egyetem által megvalósítandó Olimpiai Falu beruházással, a
rendelkezésre álló kollégiumi infrastruktúra bővítésével és felújításával méltó
körülményeket biztosít a világesemény résztvevőinek fogadására, elszállásolására.
Magyarország Kormánya kiemelten kezeli a határ menti területek és a határon átívelő
kapcsolatok fejlesztésének kérdését. A kelet-ukrajnai konfliktus és annak nyomán
Ukrajna elmúlt évekbeli gazdasági nehézségei jelentősen gyengítették és egyre
szűkítik a kárpátaljai magyarság boldogulásának gazdasági-anyagi feltételeit, ami
felerősítette az elvándorlás folyamatát. A kárpátaljai magyarság szülőföldön
maradásának és boldogulásának egyik legfontosabb feltétele a gazdasági fejlődés és
munkahelyteremtés hosszú távú alapjainak megteremtése. Ennek érdekében került
kidolgozásra a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia. A törvénymódosítás célja a
stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához forrás biztosítása.
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások növelése részben folyamatban lévő
programokhoz (Nemzeti Eszközkezelő programjának folytatása, a 2017. évi vizes
világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó beruházások, részesedésvásárlás) teremt
fedezetet, részben pedig a környezeti kármentesítés gyorsítását szolgálja.
Mindezeken felül a törvénymódosítás több olyan kiadást is tartalmaz, mely biztosítja
az idei évben megvalósuló kulturális és sportrendezvények megfelelő színvonalú
megtartását.
Számos kormányzati döntés finanszírozására a rendkívüli kormányzati intézkedések
előirányzata (RKI) biztosított fedezetet. Az új intézkedések kiadásai és a váratlan
helyzetek kezelése érdekében indokolt a központi tartalékkeret 20 milliárd forintos
megemelése.
Az Országvédelmi Alap előirányzatának 10 milliárd forintos megemelése biztosítékot
jelent arra, hogy az év közben felmerülő kiadások fedezete a költségvetésben
rendelkezésre álljon.
A Kormány folyamatos egyeztetéseket folytat az egészségügyben dolgozók
bérhelyzetéről az érdekképviseletekkel, szakmai szervezetekkel. Amennyiben ezen
egyeztetések eredményeként, vagy a Kormány döntése alapján egyéb célból az
egészségügy számára többletforrásra lesz szükség 2016-ban, az a költségvetési
törvényben biztosított felhatalmazás alapján a Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemelésével év közben biztosítható. A
Kormány tehát – a költségvetési mozgástér figyelembevétele mellett – saját
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hatáskörben biztosíthat többletforrást az egészségügyi ágazat számára a 2016. évben,
ehhez nem szükséges a költségvetési törvény módosítása.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. §-a
alapján a Kormány a Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) számára
megküldte a központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó tervezetet.
A Tanács véleményében kifejtette, hogy a költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatai módosításának hitelességére és végrehajthatóságára nincsenek olyan
alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák az egyet nem értés jelzését.
A Tanács a bevételi előirányzatok megemelését – az előző évi kedvező folyamatok és
2016 első negyedévi adatai alapján – megalapozottnak tartja, s kiemeli, hogy a
törvényjavaslatban szereplő előirányzat-változások azonos összegben növelik a
központi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, vagyis nullszaldósak, ezáltal az
államháztartás pénzforgalmi hiánya és adóssága nem változik.
A Tanács az államháztartás 2016. évi uniós módszertan szerinti 2,0%-os GDP-arányos
hiánycélját a magasabb kiadásokkal együtt is teljesíthetőnek látja, megítélése szerint
az államadósság-szabály is teljesül.
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71

72

Részletes indokolás
1. §-hoz:
A törvény számszaki módosításainak átvezetése a főösszegeken.
2. §-hoz:
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény ( a
továbbiakban: Kvtv.) szabálya a kvótabevétel terhére kiadás túllépést tesz lehetővé,
ezzel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) időközben született módosítása előirányzat-módosításra ad felhatalmazást. Így a
Kvtv.-ben nem kell külön felhatalmazás, hanem az előirányzat növelés maximumát
szükséges meghatározni az Áht.-val való összhang érdekében.
3. §-hoz:
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző
iskolák működési költségéhez való hozzájárulás céljára a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap három milliárd forintos befizetést teljesít.
4. §-hoz:
A javaslat értelmében az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának az egészségügyi
intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó, Kormány általi megemelése
az egészségügyi szakellátó intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító
intézkedések elfogadása esetén rendelhető el.
5. §-hoz:
Az önkormányzatok által ellátandó kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása
érdekében a javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a Kormány a XIV.
Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló keretből a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben e célból létrehozott jogcímre átcsoportosítást
hajthasson végre.
6. §-hoz:
Az ellátandó feladatok maradéktalan végrehajthatósága érdekében a javaslat
megteremti annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatására rendelt források terhére a személyi juttatások
előirányzata is növelhető legyen.
7. §-hoz:
A módosítás célja egyrészt, hogy lehetőséget biztosítson az uniós programok hétéves
keretének közel teljes mértékű kötelezettségvállalással történő lefedéséhez, másrészt,
hogy az uniós finanszírozású programok esetében biztosítva legyen az a törvényben
korábban is rögzített elv, hogy az európai uniós támogatás mellett csak a minimálisan
szükséges mértékű központi költségvetési társfinanszírozást kelljen biztosítania a hazai
költségvetésnek.

73

8. §-hoz:
Meghatározza a 2016. július 1-ét követően befizetésre kerülő szociális hozzájárulási
adó megosztási arányait, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait a
Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap és a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap vonatkozásában.
9. §-hoz:
A javasolt módosítás célja, hogy a 2013. évben a Ferihegyi út meghosszabbítása
jogcímen nyújtott támogatás felhasználási határideje a beruházáshoz szükséges
ingatlanok megszerzésének elhúzódása miatt 2017. december 31-ére módosuljon.
10. §-hoz:
A módosított uniós közbeszerzési értékhatárok hazai jogba történő átültetése kapcsán
szükséges átmeneti rendelkezések.
11. §-hoz:
A Kvtv. 1. melléklete módosításának indoka:
Az év eltelt időszakában már ismert kiadási és bevételi oldalt érintő számszaki
módosítások átvezetése az 1. mellékleten.
A Kvtv. 2. melléklete módosításának indoka:
1.: A dinamikus gazdasági növekedés hatása megmutatkozik abban is, hogy az
önkormányzatok által a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentésben jelzett iparűzési
adóerő-képesség alapján számított átlag jelentősen meghaladja a Kvtv. megalkotása
során figyelembe vett mértéket. Az önkormányzatok által ellátott feladatok megfelelő
finanszírozása érdekében indokolt a beszámítási-kiegészítési értékhatárok módosítása
oly módon, hogy a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál a jelenleginél
nagyobb összegű támogatás maradhasson.
2.: Egyszerűsítési javaslat, az önkormányzatok májusi felmérését követő
finanszírozási hónapok egységesítése érdekében.
3.: A 2014. évben kiválással érintett települési önkormányzat esetében a támogatások
egymás közötti megfelelő rendezése érdekében szükséges pontosítani a szabályokat.
4.: Iskolai működtetési támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály beépítése
szükséges a támogatás cél szerinti felhasználásának biztosítása érdekében.
A Kvtv. 3. melléklete módosításának indoka:
1.: A javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása új jogcímet hozza létre figyelemmel arra, hogy az
önkormányzatok a közszolgáltatási szerződés lejártáig biztosítják e közszolgáltatást. A
támogatás a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának
megtérítésére szolgál.
2.: A javaslat alapján az adósságkonszolidációban nem részesült valamennyi
önkormányzat már a 2016. évben megkapja a 2014-2017 között biztosítandó
támogatás fennmaradó összegét, így az önkormányzatok számára több idő áll
rendelkezésre a tervezett fejlesztések megvalósítására.
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A Kvtv. 4. melléklete módosításának indoka:
A javaslat a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kapcsolatos kiadások
előirányzat, a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
előirányzat, a peres ügyek előirányzat, valamint a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.
számára biztosított kifizetésekkel kapcsolatos előirányzat a Kormány hatáskörében
felülről nyitását tartalmazza.
Kvtv. 7. melléklete módosításának indoka:
Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és a magán fenntartó eltérő támogatási
rendszeréből adódóan a gyermekétkeztetési támogatás felhasználási szabályai teljes
körűen nem feleltethetőek meg az önkormányzatoknál alkalmazott szabályoknak. Az
új rendelkezés ezt hivatott rendezni.
12. §-hoz:
(1) bekezdéshez:
Az 1. ponthoz: Jogtechnikai pontosítás, mely e törvényben szereplő módosítás miatt
szükséges.
A 2. ponthoz: Az e törvény 3. mellékletével létrehozott új jogcímmel kapcsolatos
felhasználási kötöttséget rögzíti.
A 3. ponthoz: Koherencia probléma felmerülése miatt szükséges a normaszöveg
pontosítása. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosította a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a
továbbiakban: Gyvt.), amelynek 2016. január 1-jétől hatályos 40/A. § (3) bekezdése
alapján változott a települési önkormányzat által a gyermekjóléti központ feladatainak
ellátására köthető ellátási szerződések tartalmára vonatkozó szabályozás.
A 4-11. ponthoz: Az Európai Bizottság 2015/2172 felhatalmazáson alapuló,
2015/2170 felhatalmazáson alapuló, valamint 2015/2171 felhatalmazáson alapuló
rendeletével 2016. január 1-jével módosított uniós közbeszerzési értékhatárokat
határozza meg a korábbi értékhatárok módosítása révén. A módosítás technikai
jellegű, mellyel Magyarország eleget tesz az uniós szabályok hazai jogba történő
átültetésére vonatkozó kötelezettségének.
A 12. ponthoz: Jogharmonizációs javaslat, egyértelművé teszi, hogy az egységes
óvoda-bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkezők után is
óvodapedagógus bértámogatás igényelhető, mivel esetükben is érvényesülnek a
pedagógus életpálya intézkedései.
A 13. ponthoz: Iskolai működtetési támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály
beépítése szükséges a cél szerinti felhasználás biztosítása érdekében.
A 14. és a 19. ponthoz: Jogharmonizációs javaslat, a gyermekétkeztetés
finanszírozási szabályainak módosítása szükséges a szaktörvény változására
tekintettel.
A 15. ponthoz: Szövegpontosítás, a hivatkozás nem megfelelő pontra mutat.
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A 16-18. ponthoz: Jogharmonizációs javaslat, a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelettel való összhang megteremtése érdekében.
A 20. ponthoz: Szövegpontosítás, a módosítás egyértelművé teszi, hogy minden
10 ezer feletti lakosú település jogosult a támogatás igénylésére.
A 21-23. ponthoz: A javaslat alapján Budapest Főváros Önkormányzatát a Pannon
Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 450,0 millió forinttal
magasabb összegű támogatás illeti meg, továbbá Mezőkövesd Város Önkormányzatát
600,0 millió forint illeti meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének
megvalósítására.
A 24. ponthoz: Az Önkormányzati elszámolások jogcím csökkenése teremt fedezetet
az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásának
növeléséhez és az önkormányzatok által ellátandó kéményseprő-ipari közszolgáltatás
támogatása jogcím létrehozásához. E csökkenés egy részét ellensúlyozza annak az
összegnek a visszapótlása, amely év közben e jogcímről átcsoportosításra került a
Modern Városok Program céljára.
A 25. ponthoz: A javaslat felhatalmazást ad a támogató szakminisztérium számára,
hogy a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklete III. pont 5. alpontjában szereplő
azon költségvetési támogatások esetében, amelyeknél a teljes összeg nem került 2015ben lehívásra, a 2016. évi lehívás érdekében módosíthassa a támogatási szerződést.
A 26. ponthoz: A javaslat az önkormányzatok által ellátandó kéményseprő-ipari
közszolgáltatás támogatása jogcímmel kapcsolatos pályázati kiírás kibocsátásával
kapcsolatos szabályt tartalmazza.
A 27. ponthoz: A Gyvt. szerkezetváltozása miatt szükséges a módosítás az óvodai
ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez.
A 28-29. ponthoz: A nem állami humánszolgáltatások esetén a bölcsődei ellátásban
részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez nyújtott támogatási szabályok
kiegészítése szükséges, a támogatás alapjául szolgáló igénybevevői gyermeklétszám
meghatározása módjának feltüntetésével.
(2) bekezdéshez:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015.
évi LXV. törvény 2016. szeptember 1-jével módosítja a szakképzési intézmények
megnevezését, eszerint a szakiskola új megnevezése szakközépiskola, a
szakközépiskoláé pedig szakgimnázium.
13. §-hoz:
Jogtechnikai pontosítás, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény érintett része
már nincs hatályban.
14. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezés.
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