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Tárgy: Céltartalék felszabadítása a normatív állami 
támogatás visszafizetési kötelezettség 
fedezetének biztosítása céljából. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága felülvizsgálta az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját. 

A Magyar Államkincstár a 10211/7/2009. számú határozata alapján az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. Törvény 64/D. § (8) bekezdés rendelkezése szerint a normatív hozzájárulások és 
támogatások jogcímein 29.908.239,-Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszáznyolcezer-
kettőszázharminckilenc forint központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatást 
állapított meg, és az Önkormányzatot visszafizetésre kötelezi. 
A mellékletben szereplő 1-39., 41-42. sorszámozott jogcímek a fent megállapított összeggel az 
Oktatási és Közművelődési Főosztály hatáskörébe tartoznak. 

Előzmény: 
A MÁK 2008. december 30-án kelt 1437/2/2008. ügyiratszámú levelében 391.968.425,-Ft jogtalanul 
elszámolt normatívát állapított meg, melyből 384.268.425,-Ft az Oktatási és Közművelődési 
Főosztály, míg 7.700.000,-Ft a Szociális és Egészségügyi Főosztály hatáskörébe tartozik. 
Az Igazgatóság és az Önkormányzat között történt, többszöri levélváltás keretében az Igazgatóság 
által kifogásolt jogcímeket soronként indokoltuk, igyekeztünk minden olyan dokumentumot az 
Igazgatóság rendelkezésére bocsátani (pl. statisztikai adatlapok, OSA lapok, szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleményei), amivel bizonyítani lehetett az Önkormányzatot megillető normatíva 
jogosságát. 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály dokumentumokkal alátámasztott indokait az Igazgatóság 
csak részben fogadta el és a közoktatást érintő jogosulatlan normatívát 29.908.239,- Ft-ban állapította 
meg. 

A Szociális és Egészségügyi Főosztály hatáskörébe tartozó, a szoc, bentlakás-átlagos ápolás-szociális 
intézmény jogcímet (40. sor) - a jogtalanul igénybe vett 7.700.000,- Ft visszafizetését - elengedte, 
mivel a Gyermekek Átmeneti Otthona rendelkezik érvényes működési engedéllyel. 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a K/832/31/2009/1, iktatószámú megkeresésében tájékoztatta 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztályt arról, hogy a támogatásokról és hozzájárulásokról szóló 
jegyzőkönyvre észrevételt nem kíván tenni. 
A tájékoztatást követően a Magyar Államkincstár felé jeleztük, hogy észrevételt nem kívánunk tenni, 
ezért a polgármester és a jegyző aláírásával fellebbezési jog lemondásáról szóló nyilatkozatot kell 
kiállítanunk. 



A jogtalanul igénybe vett támogatás után - 2008. március 27-étől 2009. szeptember 28-ig (a teljesítés 
napjáig) - az Önkormányzat késedelmi kamatot köteles fizetni (12.800,7263 Ft/nap). A késedelmi 
kamat összege (551 nap) 7.053.200,-Ft. 

A visszafizetési kötelezettség (29.908.239,-Ft + 7.053.200,-Ft) összesen 36.961.439,-Ft fedezetét 
javaslom a „Normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettsége" címen tervezett céltartalék 
terhére biztosítani a tartalék felszabadításával egyidejűleg. 

Határozati javaslatok: 

1.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 
Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság által hozott 10211/7/2009. számú 
határozatában megállapított 29.908.239,- Ft összegű a központi költségvetésből jogtalanul 
igénybe vett támogatást, valamint a támogatás kamatainak 7.053.200,- Ft összegét, összesen 
36.961.439,- Ft visszafizetési kötelezettséget. 

2.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt a fellebezési jog lemondásáról szóló nyilatkozat aláírására. 

3.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetési 
kötelezettség összegét összesen 36.961,439,-Ft fedezetét a „Normatív állami hozzájárulás 
visszafizetési kötelezettsége" címen tervezett céltartalék terhére biztosítja, a tartalék 
felszabadításával egyidejűleg. 

4.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 

Törvényességi szempontból látta 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Ve'bai Lajos 
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MAGYAR 
ÁLLAMKINCSTÁR 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG 

Iktatószám: 10211/7/2009. 
Ügyintéző neve: Csiló Krisztina 
Telefon: 429-5310 

Tárgy: Központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2007. évi elszámolásának 
felülvizsgálata 

A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: 
Igazgatóság) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, (1102 Budapest, Szent 
László tér 29) (a továbbiakban: Önkormányzat) elszámolásának szabályszerűségét a 2007. évi 
központi költségvetési támogatásokról és hozzájárulásokról felülvizsgálta. 
A felülvizsgálat megállapításai alapján az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
hozom: 
az Önkormányzatot 29 908 239 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszáznyolcezer-
kettőszázharminckilenc forint központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás 
visszafizetésére kötelezem, az alábbi jogcímeken megállapított eltérések alapján: 

Sorszám Jogcím megnevezése Költségvetési törvény 
szerinti hivatkozás 

Különbözet 
+/-

1. Közokt.alap-8 hó -Óvodai nevelés 3.m.l5.1.1. 00 09 01 15 0101 1 857 333 
2. Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 1-4. évf 3.m.l5.1.2.1. 00 09 01 15 02 01 2 992 000 
3. Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf 3.m. I5.1.2.2.a 00 09 01 15 02 02 848 000 
4. Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf 3.m.i5.1.2.3.a 00 09 01 15 02 04 2 794 667 
5. Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 8 óra 1. évben 3.m. 15.2.(3) 00 09 01 15 03 03 -9 010 000 
6. Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 8 óra 2-3.évben 3.m. 15.2.(4) 00 09 01 15 03 04 11730 000 
7. Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. szakiskola 3.m.I5.2.(ll) 00 09 01 15 04 07 -85 000 
8. Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. szakiskola 3.m. 15.2.(13) 00 09 01 15 04 09 -425 000 
9. Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. egyévfolyamos képzés 3.m.l6.1.2.aín 00 09 01 16 0102 0 
10. Közokt.kieg-8 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 3.m.l6.5.b(l) 00 09 01 16 05 02 -107 333 
11. Közokt.kieg-4 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 3.m.l6.5.b(2) 00 09 01 16 05 03 -19 899 000 
12. Közokt.kieg-8 hó-különl.,2003/04-ben indult felzárkóz 3.m.l6.6.a.3. 00 09 01 16 06 03 -1 366 666 
13. Közokt.kieg-8 hó-két tanítási nyelven szervezett 3.m. 16.8.2.(1) 00 09 01 16 08 02 -572 000 
14. Közokt.kieg-8 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon 3.m.l6.8.3.(l) 00 09 01 16 08 03 -47 667 
15. Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz 3.m.]6.9. 00 09 01 16 09 01 -1920 
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16. Közokt.kieg-8 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10. 3.m.I6.!l.l.a.l.(l) 00 09 01 16 II 01 0 
17. Közokt.kieg-8 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon 3.m.l6.11.1.a.2.(l) 00 09 01 16 II 02 0 
18. Közokt.kieg-8 hó-bejáró, óvodában 3.m.l6.11.1.b.l.(l) 00 09 01 16 11 05 0 
19. Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 1-4. évf. 3.m.l6.11.1.b.2.(l) 00 09 01 16 11 06 20 000 
20. Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 5-8. évf. 3.m.l6.11.1.b.3.(l) 00 09 01 16 1107 -20 000 
21. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 5-8. 3.m.l6.4.1.a(2) 00 09 01 16 4102 -618 667 
22. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.magántan. középisk.9-13. 3.m.l6.4.1.a(3) 00 09 01 16 41 03 -309 333 
23. Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 5-8. 3.m.l6.4.1.a(7) 00 09 01 16 41 07 80 000 
24. Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.magántan. középisk.9-13. 3.m.l6.4.1.a(8) 00 09 01 16 41 08 0 
25. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógyped.fogyatékos óvodások 3.m.l6.4.1.c(l) 00 09 01 16 43 01 0 
26. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4. 3.m.l6.4.1.c(2) 00 09 01 16 43 02 402 133 
27. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8. 3.m.f6.4.1.c(3) 00 0901 1643 03 -402 133 
28. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13 3.m.l6.4.1.c(4) 00 09 01 16 43 04 5 227 734 
29. Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10. 3.m.l6.4.1.c(5) 00 09 01 16 43 05 -4 825 600 
30. Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8. 3.m.l6.4.1.c(10) 00 09 01 16 43 10 -384 000 
31. Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10. 3.m.l6.4.1.c(12) 00 09 01 16 43 12 0 
32. Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyógyp.akad.integr. óvodások 3.m.l6.4.1.d(l) 00 09 01 16 44 01 -1 113 600 
33. Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 1-4 3.m.l6.4.1.d(2) 00 09 01 16 44 02 -6 124 800 
34. Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 5-8 3.m.l6.4.1.d(3) 00 09 01 16 44 03 -9 465 600 
35. Közokt.kieg-12 hó-fejlesztő felkészítés 3.m. 16.4.3. 00 09 01 16 46 02 -325 000 
36. 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 8.m.I.l.(l) 00 09 05 01 01 01 -39 000 
37. 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 8.m.I.l.(2) 00 09 05 01 01 02 -874 854 
38. 8 hó-Pedagógiai szakszolgálat 8.m.I.3.(l) 00 09 05 01 03 01 -2 040 000 
39. 4 hó-Pedagógiai szakszolgálat 8.m.I.3.(2) 00 09 05 01 03 02 -1 020 000 
40. Szoc, bentlakás-átlagos ápolás-szociális intézmény 3.m.l2.bc 00 09 01 12 00 11 0 
41. Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön áltisk 1-4 3.m.l6.4.1.e(2) 00 09 01 16 45 02 742 400 
42. Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.kűlön ált.isk 5-8 3.m.l6.4.1.e(3) 00 09 01 16 45 03 2 474 667 

Összesen -29 908 239 

A fent megállapított, 29 908 239 Ft jogtalanul igénybe vett támogatás után az államháztartástól 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64/A. § (5) bekezdése szerint az 
Önkormányzat 2008. március 27. napjától a teljesítés napjáig a 2007. évi jegybanki alapkamat 
(mértéke 7,8034 %) kétszeresének megfelelő mértékű (napi összege 12 800,7263 Ft) késedelmi 
kamatot köteles fizetni. 

Az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerinti igénybevételi kamatot nem állapítok meg. 

A helyszíni vizsgálattal nem érintett jogcímek esetében Áht.64/F. § (3) bekezdése szerinti helyszíni 
vizsgálat, illetve a (2) bekezdése szerinti cél- vagy témavizsgálat a későbbiekben feltárhat eltérő 
adatokat. 

Az Önkormányzat a visszafizetendő támogatás összegét a Magyar Államkincstár 
Önkormányzatok előző évi elszámolásai elnevezésű 

10032000-01031496 számú számlájára, 

a késedelmi kamatot pedig, a Magyar Államkincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései 
elnevezésű 

10032000-01034073 számú számlájára 
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köteles megfizetni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Amennyiben az 
Önkormányzat visszafizetési kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon 
belül nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be az 
Önkormányzat ellen. Ha az azonnali beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a Magyar 
Államkincstár a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
4. § (2) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megindítását. 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstárhoz (1054 
Budapest, Hold u. 4.) címzett, de az Igazgatósághoz (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.; Postacím: 
1364 Budapest, Pf. 288.) benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést elektronikus úton 
előterjeszteni nem lehet. 
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
illetékmentes. 
Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2007. évi elszámolását az Áht. 64/D. §-ában, a végrehajtására 
kiadott 217/1998. (XII. 30.) Korai, rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 52/C. §-ában, a helyi 
önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból 
származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM 
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 
szóló 2006. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) foglaltak szerint vizsgálta felül. 
A felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat által a Kvtv. 3. és 8. 
számú mellékletek alábbi jogcímein a ténylegesen elszámolt és az Igazgatóság által megállapított 
mutatószám/létszám/összeg között eltérés áll fenn. 

Az Igazgatóság az 1437/2/2008. iktatószámú felhívásában szólította fel az Önkormányzatot a 
beszámolóban közölt adatok módosítására összesen 40 jogcím esetében. Az Önkormányzat az 
elszámolása során hibásan állapította meg a létszám adatait, melyek korrekcióra szorultak. 
Az Önkormányzat az Igazgatóság felhívására 2009. február 2-i válaszában 10 jogcím esetében 
elfogadta az Igazgatóság megállapításait, 7 jogcím esetében az összeget változatlanul hagyva 
korrigálta a létszámokat, 23 jogcím esetében pedig javította a beszámolóban hibásan szereplő 
létszámokat, melyek alátámasztásához intézményi statisztikai adatlapokat, továbbá a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményeit is csatolta. 
Az Igazgatóság a felülvizsgálat során az alátámasztó dokumentáció alapján, az önrevíziós adatlapon 
szereplő jogcímeken felül, további 2 jogcím esetében módosította az Önkormányzat 2007. évi 
normatíva elszámolását. 
Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvében foglaltakat 
elfogadta. 
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Jogcím kódja: 00 09 0115 01 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

1. 3.111.15.1.1, 
Közokt.alap-8 hó -Óvodai 
nevelés 1 381 274 752 667 2 085 276 610 000 704 1 857 333 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. január l-jétől augusztus 31-éig (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az 
általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után, akik 2006. 
december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben december 31-éig az 
óvodai nevelést igénybe veszik. 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2006. év szeptember 
1-jéig betöltik, kivéve, ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. A 
gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a hozzájárulás, hanem a 
16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

.Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított, illetve az Önkormányzat által elfogadott létszámadat 
alapján 2 085 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 2 085 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 14 fő * 199 000 Ft * 8/12 = 1 857 333 Ft, amelyre az Önkormányzat 
ezen a jogcímen jogosult. 
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Jogcím kódja: 00 09 0115 02 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

2. 3.m.l5.1.2.1. Közokt.alap-8 hó -iskolai 
okt. 1-4. évf 1395 284 512 000 2 114 287 504 000 719 2 992 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. január l-jétől augusztus 31-éig (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az 
általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1-4. évfolyamos tanulók után nem ez a 
hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során 
megállapított, az Önkormányzat 2006. évi beszámolójában szereplő létszámadatokat, mely alapján 
2 114 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 2 114 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 22 fő * 204 000 Ft * 8/12 = 2 992 000 Ft, amelyre az Önkormányzat 
ezen a jogcímen jogosult. 

Jogcím kódja: 00 09 0115 02 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
. létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

3. 3.m.l5.1.2.2.a Közokt.alap-8 hó -iskolai 
okt. 5-8. évf 1734 367 608 000 2 607 368 456000 873 848 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. január l-jétől augusztus 31-éig (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az 
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általa fenntartott általános iskola, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulók után - beleértve a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat is -
nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti hozzájárulás igényelhető, az ott meghatározott 
feltételek szerint. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során 
megállapított, az Önkormányzat 2006. évi beszámolójában szereplő létszámadatokat, mely alapján 
2 607 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 2 607 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 6 fő * 212 000 Ft * 8/12 = 848 000 Ft, amelyre az Önkormányzat ezen 
a jogcímen jogosult. 

Jogcím kódja: 00 09 0115 02 04 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

4. 3.m.l5.1.2.3.a Közokt.alap-8 hó -iskolai 
okt. a 9-13. évf 652 170 824 000 994 173 618 667 342 2 794 667 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. január l-jétől augusztus 31-éig (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az 
általa fenntartott gimnázium és szakközépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) 
bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a 
szakiskola 9-10. évfolyamára járó tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
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Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívásra beküldött intézményi 
statisztikai lapjai alapján 994 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 994 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 16 fő * 262 000 Ft * 8/12 = 2 794 667 Ft, amelyre az Önkormányzat 
ezen a jogcímen jogosult. 

Jogcím kódja: 00 09 0115 03 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

5. 3.m. 15.2.(3) Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 
8 óra 1. évben 581 40 035 000 450 31025 000 -131 -9 010 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott 
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermekek után a 2007/2008. nevelési évre a Kvtv. 3. sz. 
melléklet 15.1 és a 16.4.1. pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. 
tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítménymutató után jár. 
A teljesítménymutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az óvodai csoportokra 
meghatározott átlaglétszámokra, az óvodai nevelési időkeretek, a pedagógusok heti kötelező 
óraszáma figyelembevételével történik a Kvtv. 3. számú mellékletének 15.2. pontjában 
meghatározott képlet szerint. 

Az Önkormányzat által az Igazgatóság 1764/1/2008. iktatószámú levelére beküldött óvodai 
adatszolgáltatása és a csatolt felvételi és mulasztási napló másolatai alapján, az Igazgatóság 450 fő 
létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 450 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 131 fő létszám alapján számított 10,6 teljesítmény-mutató* 2 550 000 
Ft/teljesítmény-mutató * 4/12 = 9 010 000 Ft, amely összeg az Önkormányzat részéről ezen a 
jogcímen visszafizetendő. 
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Jósam kódja: 00 09 0115 03 04 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám összeg (Ft) 

6. 3.m.l5.2.(4) Közokt. alap-4 hó -Óvoda > 
8 óra 2-3.évben 1537 124 525 000 1682 136 255 000 145 11730 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott 
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermekek után a 2007/2008. nevelési évre a Kvtv. 3. sz. 
melléklet 15.1 és a 16.4.1. pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. 
tv.-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítménymutató után jár. 
A teljesítménymutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az óvodai csoportokra 
meghatározott átlaglétszámokra, az óvodai nevelési időkeretek, a pedagógusok heti kötelező 
óraszáma figyelembevételével történik a Kvtv. 3. számú mellékletének 15.2. pontjában 
meghatározott képlet szerint. 

Az Önkormányzat által az Igazgatóság 1764/1/2008. iktatószámú levelére beküldött óvodai 
adatszolgáltatása, illetve a csatolt felvételi és mulasztási napló másolatai alapján, az Igazgatóság 1 
682 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 1 682 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 145 fő létszám alapján számított 13,8 teljesítmény-mutató* 2 550 000 
Ft/teljesítmény-mutató * 4/12 = 11 730 000 Ft, amelyre az Önkormányzat ezen a jogcímen 
jogosult. 

Jogcím kódja: 00 09 0115 04 07 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

7. 3.m.l5.2.(ll) Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 
9. évf. szakiskola 8 

595 000 7 510 000 -1 -85 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott 
szakiskola 9-10. évfolyamán részt vevő tanulók után a 2007/2008. tanévre a Kvtv. 3. sz. melléklet 
15.1. pont és a 16.4.1. pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. tv.-
ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítménymutató után jár. A 
teljesítménymutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az iskolai évfolyamcsoportokra 
meghatározott átlaglétszámok, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok 
heti kötelező óraszáma figyelembevételével történik a Kvtv. 3. számú mellékletének 15.2. 
pontjában meghatározott képlet szerint. 



A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai és a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei alapján (B.D., G.G., 
K.L., N.I., S.T., T.B., és G.Z.) tanulók után 7 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 7 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 1 fő létszám alapján számított 0,1 teljesítmény-mutató* 2 550 000 
Ft/teljesítmény-mutató * 4/12 = 85 000 Ft, amely összeg az Önkormányzat részéről ezen a 
jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kódja: 00 09 0115 04 09 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszára 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

8. 3.m.l5.2.(13) K.özokt.alap-4 hó -iskolai okt. 
10. évf. szakiskola 7 510 000 1 85 000 -6 -425 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott 
szakiskola 9-10. évfolyamán részt vevő tanulók után a 2007/2008. tanévre a 15.1. pont és a 16.4.1. 
pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott 
oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítménymutató után jár. A teljesítménymutató 
számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott 
átlaglétszámok, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező 
óraszáma figyelembevételével történik a Kvtv. 3. számú mellékletének 15.2. pontjában 
meghatározott képlet szerint. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapja és a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján M.K. tanuló után 1 
fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 1 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 6 fő létszám alapján számított 0,5 teljesítmény-mutató* 2 550 000 
Ft/teljesítmény-mutató * 4/12 = 425 000 Ft, amely összeg az Önkormányzat részéről ezen a 
jogcímen visszafizetendő. 
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Jogcím kódja: 00 09 0116 01 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

9. 3.m.l6.1.2.a(l) Közokt.kieg-8 hó -szakmai 
gyak. egyévfolyamos képzés 29 3 210 667 43 3 210 667 14 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, 
készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek 
megfelelően szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az 
első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése 
alapján minden további szakmai gyakorlati képzésben, valamint a - Közokt. tv. 121. §-a (1) 
bekezdésének 21. pontja figyelembevételével - második szakképzésben utoljára a hároméves 
képzési idejű szakképzésben részt vevő tanulók 2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része 
alapján is. 

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint 
egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű 
szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a 
készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain - nem OKJ képzés esetében is - az 
életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. 
tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, 
vagy költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után veheti igénybe és 
számolhatja el. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (29 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(43 fő) után számolta el. 

Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. g) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai alapján 43 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 43 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 
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Jogcím kódja: 00 09 0116 05 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

10. 3.m.l6.5.b(l) Közokt.kieg-8 hó-
ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 145 4 679 733 213 4 572 400 68 -107 333 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás 40%-kal növelt összegét veheti igénybe és 
számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos 
osztályba járó tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. i) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított és az Önkormányzat által elfogadott létszámadat alapján 
213 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 213 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 107 333 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 145 fő létszám után 32 200 * 8/12 = 3 112 
666 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 4 679 733 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 213 fő létszám után, 32 200 * 8/12 = 
4 572 400 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a 
beszámolóban tévesen feltüntetett 4 679 733 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 
4 572 400 Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat 
részéről ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 4 572 400 Ft - 4 679 733 Ft = - 107 333 Ft. 
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Jogcím kódja: 00 09 01 16 05 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám 
összeg 

(Ft) 
mutató/ 
létszám összeg (Ft) 

11. 3.m.l6.5.b(2) Közokt.kieg-4 hó-
áltisk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 206 22 110 067 206 2 211067 0 -19 899 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás 40%-kal növelt összegét veheti igénybe és 
számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos 
osztályba járó tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva összeg 
megállapítása során, továbbá nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. i) pontja 
alapján készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által a felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai alapján 206 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 206 fő létszámot. 

Az Önkormányzat hibát vétett a normatíva összeg megállapítása során, a helyes számítás: 206 fő * 
32 200 Ft/fő * 4/12 = 2 211 067 Ft, ezért az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 19 899 000 Ft 
visszafizetendő. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 06 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

12. 3.m. 16.6.a.3. 
Közokt.kieg-8 hó-
különl.,2003/04-ben indult 
felzárkóz 

81 1 667 333 22 300 667 -59 -1366 666 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló és/vagy gyermek után, ha a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében 
foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis létszámú - legfeljebb tizenöt fős -
óvodai csoportban, iskolai osztályban szervezték meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai 
csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tanévben indították. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. m) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által a felhívására beküldött szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményei alapján 22 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 22 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 1366 666 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

'■* A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 81 fő létszám után 20 500 * 8/12 = 1 107 
000 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 1 667 333 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 22 fő létszám után, 20 500 * 8/12 = 300 667 
Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen 
feltüntetett 1 667 333 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 300 667 Ft összegű normatív 
hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 
visszafizetendő összeg 300 667 Ft - 1 667 333 Ft = - 1 366 666 Ft. 

Jogcím kódja: 00 09 01 16 08 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

13. 3.m.l6.8.2.(l) Közokt.kieg-8 hó-két tanítási 
nyelven szervezett 253 18 065 667 367 17 493 667 114 -572 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon 
tanuló után, akinek 
két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfolyamokon, 
amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával. 
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, 
továbbá e mellett nem igényelhető az 16.7. pont szerinti hozzájárulás. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. m) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során 
megállapított, az Önkormányzat 2006. évi határozatában szereplő létszámadatot, mely alapján 367 
fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 367 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 572 000 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 253 fő létszám után 71 500 * 8/12 = 12 059 
667 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 18 065 667 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 367 fő létszám után, 71 500 * 8/12 = 
17 493 667 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a 
beszámolóban tévesen feltüntetett 18 065 667 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 17 493 
667Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről 
ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 17 493 667 Ft - 1 8 065 667 Ft = - 572 000 Ft. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 08 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

14. 3.m.l6.8.3.(l) Közokt.kieg-8 hó-nyelvi 
előkészítő évfolyamon 48 3 432 000 71 3 384 333 23 -47 667 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon 
tanuló után, akinek 
a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi 
pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja az 
oktatást. 
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, 
továbbá e mellett nem igényelhető az 16.7. pont szerinti hozzájárulás. 

14 



Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. m) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

Az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során 
megállapított, az Önkormányzat 2006. évi beszámolójában szereplő létszámadatokat, mely alapján 
71 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 71 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 47 667 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 48 fő létszám után 71 500 * 8/12 = 2 288 
000 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 3 432 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 71 fő létszám után, 71 500 * 8/12 = 3 384 333 
Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen 
feltüntetett 3 432 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 3 384 333 Ft összegű normatív 
hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 
visszafizetendő összeg 3 384 333 Ft - 3 432 000 Ft = - 47 667 Ft. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 09 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

15. 3.m.l6.9. Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai 
szakmai szolgáltatásokhoz 5 412 3 896 640 8 114 3 894 720 2 702 -1920 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a helyi önkormányzat szakmai vagy 
tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. 
§-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez a Kvtv. 3. sz. melléklet 
15.1. és 16.4.1. pontok szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után igényelheti és 
számolhatja el. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
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elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 8 114 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 1 920 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 5 412 fő létszám után 720 * 8/12 = 2 597 
760 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 3 896 640 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 8 114 fő létszám után, 720 *8/12 = 3 894 720 
Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen 
feltüntetett 3 896 640 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 3 894 720 Ft összegű normatív 
hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 
visszafizetendő összeg 3 894 720Ft - 3 896 640 Ft = -1 920 Ft. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 11 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

16. 3.m.l6.11.1.a.l.(l) Közokt.kieg-8 hó-bejáró, 
középisk.9-13., szakisk.9-10. 92 1 380 000 138 1 380 000 46 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. évre 12 hónapra és a 2008. 
költségvetési év első nyolc hónapjára veheti igénybe és számolhatja el, a középiskolába, 
szakiskolába - nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő -, a fővárosi kerületi 
önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli 
településekről bejáró tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (92 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(138 fő) után számolta el. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai alapján 138 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 138 fő létszámot. 
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A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kódja: 00 09 01 16 11 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

17. 3.m.l6.11.1.a.2.(l) Közokt.kieg-8 hó-bejáró, 
szakképzési évfolyamokon 8 120 000 12 120 000 4 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. évre 12 hónapra és a 2008. 
költségvetési év első nyolc hónapjára veheti igénybe és számolhatja el, a középiskolába, 
szakiskolába - nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő , a fővárosi kerületi 
önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli 
településekről bejáró tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (8 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(12 fő) után számolta el. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai alapján 12 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 12 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 11 05 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

18. 3.m.l6.11.1.b.l.(l) Közokt.kieg-8 hó-bejáró, 
óvodában 33 490 000 49 490 000 16 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) számítva veheti igénybe és számolhatja el, az óvodai 
nevelésben részt vevő , a fenntartó a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő 
intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli településekről bejáró óvodások után. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (33 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(49 fő) után számolta el. 

Az Igazgatóság továbbra is fenntartja a 2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során, 
megállapított, az Önkormányzat 2006. évi beszámolójában szereplő létszámadatokat, mely alapján 
49 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 49 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 11 06 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

19. 3.m.l6.11.1.b.2.(l) Közokt.kieg-8 hó-bejáró, 
általános iskolai 1-4. évf. 55 830 000 85 850 000 30 20 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) számítva veheti igénybe és számolhatja el, az általános 
iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő -, a fővárosi kerületi önkormányzatok a 
fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli településekről bejáró 
általános iskolai évfolyamokon tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított illetve az Önkormányzat által elfogadott létszámadat 
alapján, 85 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 85 fő létszámot. 

Önkormányzat hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 20 000 Ft összegű támogatásra 
jogosult. 
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A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 55 fő létszám után 15 000 * 8/12 = 550 000 
Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási mód 
alapján, 830 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 85 fő létszám után, 15 000 * 8/12 = 850 000 
Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen 
feltüntetett 830 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 850 000 Ft összegű normatív 
hozzájárulás közötti eltérés 850 000 Ft - 830 000 Ft = 20 000 Ft, amelyre az Önkormányzat ezen a 
jogcímen jogosult. 

Jogcím kódja: 00 09 0116 11 07 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

20. 3.m.l6.11.1.b.3.(l) Közokt.kieg-8 hó-bejáró, 
általános iskolai 5-8. évf. 63 940 000 92 920 000 29 -20 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a 
költségvetési év első nyolc hónapjára) számítva veheti igénybe és számolhatja el, az általános 
iskolába - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő - ,a fővárosi kerületi önkormányzatok a 
fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli településekről bejáró 
általános iskolai évfolyamokon tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított illetve az Önkormányzat által elfogadott létszámadat 
alapján, 92 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 92 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 20 000 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 
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A visszafizetendő'összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 63 fő létszám után 15 000 * 8/12 = 630 000 
Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási mód 
alapján, 940 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 92 fő létszám után, 15 000 * 8/12 = 920 000 
Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen 
feltüntetett 940 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 920 000 Ft összegű normatív 
hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 
visszafizetendő összeg 920 000 Ft - 940 000 Ft = - 20 000 Ft. 

Jogc m kód: 00 09 01 16 41 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

21. 3.m.l6.4.1.a(2) Közokt. kieg-8 hó-sajátos 
gyógyp. magántan. ált. isk. 5-8. 1 618 667 0 0 -1 -618 667 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók után veheti igénybe és számolhatja el, ha 
tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként 
teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató 
tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt. tv. 27. §-
ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott speciális szakiskolába, készségfejlesztő 
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is. 

Az Igazgatóság megvizsgálta az Önkormányzat felhívásra megküldött 1 fő tanuló (B.Zs.) szakértői 
véleményét, amely nem tartalmazott magántanulói státuszra vonatkozó utalást. A szakértői 
vélemény szerint a tanuló iskolai csoportban foglalkoztatható, ezért az Önkormányzat ezen a 
jogcímen nem számolhat el állami hozzájárulást. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám/összeg 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a képzett mutatóhoz nem 
igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az arányosított mutatószámhoz a 
beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 
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Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 1 fő létszám után 464 000 * 8/12 = 309 333 
Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási mód 
alapján, 618 667 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 618 667 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 41 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

22. 3.m.l6.4.1.a(3) Közokt. kieg-8 hó-sajátos gyp. 
magántan. középisk.9-13. 1 309 333 0 0 -1 -309 333 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók után veheti igénybe és számolhatja el, ha 
tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként 
teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató 
tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt. tv. 27. §-
ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott speciális szakiskolába, készségfejlesztő 
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is. 

Az Önkormányzat a 2006/2007-es tanév első 4 hónapjára ezen a jogcímen nem igényelt és nem 
számolt el állami hozzájárulást, ezért annak 8 hónapra járó részére sem jogosult. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 8 hó esetén 1 fő * 464 000 Ft/fő * 8/12 = 309 333 Ft, amely összeg az 
Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 0116 41 07 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

23. 3.m.l6.4.1.a(7) Közokt.kieg-4 hó-sajátos 
gyógyp.magántan.ált.isk 5-8. 2 160 000 3 240 000 1 80 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
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A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a 
hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a 
továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív 
pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő tanuló után. 

A hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók után, ha tanulmányi kötelezettségüket a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a 
nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik 
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által a felhívására beküldött intézményi 
közoktatási statisztikai lapjai és a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei alapján 
B.Zs., K.S., és S.L. tanulók után 3 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 3 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 1 fő * 240 000 Ft * 4/12 = 80 000 Ft, amelyre az Önkormányzat ezen a 
jogcímen jogosult. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 41 08 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

24. 3.m.l6.4.1.a(8) Közokt.kieg-4 hó-sajátos 
gyp.magántan. középisk.9-13. 1 80 000 1 80 000 0 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az 
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a továbbiakban: rehabilitációs bizottság) 
szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) oktatásban részt vevő tanuló után. 
A hozzájárulást igénybe veheti és elszámolhatja a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók után, ha tanulmányi kötelezettségüket a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a 
nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és' 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik 
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt. tv. 27. §-
ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott speciális szakiskolába, készségfejlesztő 
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is. 
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A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
közoktatási statisztikai lapja és a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján Sz.Cs. 
tanuló után 1 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 1 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kód: 00 09 0116 43 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

25. 3.m.l6.4.1.c(l) Közokt.kieg-8 hó-sajátos 
gyógyped.fogyatékos óvodások 8 4 825 600 12 4 825 600 4 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű gyermekek után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
óvodai csoport létszámának számításánál három gyermekként kell számításba venni. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (8 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(12 fő) után számolta el. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által a felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai, továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei alapján 12 fő 
létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 12 fő létszámot. 
A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 43 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

26. 3.m.l6.4.1.c(2) Közokt.kieg-8 hó-sajátos 
gyp.fogyatékos ált.isk 1-4. 12 7 238 400 19 7 640 533 7 402 133 

23 



Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. f) pontja alapján 
készítette el a beszámolóját. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által a felhívására beküldött intézményi 
statisztikai lapjai, továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei alapján 19 fő 
létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 19 fő létszámot. 

Önkormányzat hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 402 133 Ft összegű támogatásra 
jogosult. 

Az összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 12 fő létszám után 603 200 * 8/12 = 4 825 
600 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 7 238 400 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 19 fő létszám után, 603 200 *8/12 = 7 640 
533 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban 
tévesen feltüntetett 7 238 400Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó7 640 533 Ft összegű 
normatív hozzájárulás közötti eltérés 7 640 533 Ft - 7 238 400 Ft = 402 133Ft, amelyre az 
Önkormányzat ezen a jogcímen jogosult. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 43 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám 
összeg 

(Ft) 
mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

27. 3.m.l6.4.1.c(3) Közokt.kieg-8 hó-sajátos 
gyp.fogyatékos ált.isk 5-8. 17 10 053 333 24 9 651200 7 -402 133 
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Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított és az Önkormányzat által elfogadott létszámadat alapján 
24 fő létszámot fogad el. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság felhívására az Önkormányzat által beküldött intézményi 
közoktatási statisztikai lapjok, továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei 
szintén alátámasztják a 24 fő létszámot. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 24 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 402 133 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 17 fő létszám után 603 200 * 8/12 = 6 836 
266 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 10 053 333 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 24 fő létszám után, 603 200 *8/12 = 
9 651200 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a 
beszámolóban tévesen feltüntetett 10 053 333 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 9 651 
200 Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként az Önkormányzat részéről 
ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 9 651 200Ft - 1 0 053 333 Ft = - 402 133 Ft. 
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Jogcím kód: 00 09 0116 43 04 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

28. 3.m.l6.4.1.c(4) Közokt.kieg-8 hó-sajátos 
gyp.fogyatékos középisk.9-13 1 402 133 14 5 629 867 13 5 227 734 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított és az Önkormányzat által elfogadott létszámadat alapján 
14 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 14 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 13 fő * 603 200 Ft * 8/12 = 5 227 734 Ft, amelyre az Önkormányzat 
ezen a jogcímen jogosult. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 43 05 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

29. 3.m.l6.4.1.c(5) Közokt. kieg-8 hó-sajátos gyp. 
fogyatékos szakisk.9-10. S 4 825 600 0 0 -8 -4 825 600 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

Az Önkormányzat a 2006/2007-es tanév első 4 hónapjára ezen a jogcímen nem igényelt és nem 
számolt el állami hozzájárulást, az Önkormányzat a 2006. évi normatíva elszámolás során a külön 
oktatott jogcímeken vette figyelembe, integrált jogcímeken nem szerepeltetett létszámot, ezért 
annak 8 hónapra járó részére sem jogosult. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva létszám 
megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi elszámolás szerint 
mutatószámmá alakította (8 fő), az állami hozzájárulás összegét viszont a tényleges létszám 
(12 fő) után számolta el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 4 825 600 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 8 fő létszám után 603 200 * 8/12 - 3 217 
067 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 4 825 600 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 4 825 600 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 0116 43 10 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
iétszám 

Összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

ősszeg 
(Ft) 

30. 3.m.l6.4.1.c(10) Közokt.kieg-4 hó-sajátos 
gyp. fogyatékos ált.isk 5-8. 19 2 432 000 16 2 048 000 -3 -384 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében szeptember l-jétől a hozzájárulás 160%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság felhívására az Önkormányzat által beküldött intézményi 
közoktatási statisztikai lapjok alátámasztják a 16 fő létszámot. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 16 fő létszámot. 

A fentiek alapján az eltérés 4 hó esetén 3 fő * 384 000 Ft/fő * 4/12 = 384 000 Ft, amely az 
Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 
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Jogcím kód: 00 09 01 16 43 12 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóhan közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

31. 3.m.l6.4.1.c(12) Közokt.kieg-4 hó-sajátos 
gyp.fogyatékos szakisk.9-10. 8 1 024 000 8 1 024 000 0 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében szeptember l-jétől a hozzájárulás 160%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az 
iskolai osztály létszámának számításánál három tanulóként kell számításba venni, továbbá - a 
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott fejlesztő iskolai oktatásban részesülő 
tanulók után. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött intézményi 
közoktatási statisztikai lapjai, továbbá a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményei 
alátámasztják a 8 fő létszámot. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 8 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzat elszámolásában összegszerű eltérés nem keletkezett. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 44 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

32. 3.m.l6.4.1.d(l) Közokt. kieg-8 hó-sajátos, 
gyógyp. akad. integr. óvodások 3 1 113 600 0 0 -3 -1 113 600 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 90%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű gyermekek után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az 
óvodai csoport létszámának számításánál két gyermekként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a 
gyermekeket a többi gyermekkel együtt egy óvodai csoportban nevelik. 

Az Önkormányzat a 2006/2007-es tanév első 4 hónapjára ezen a jogcímen nem igényelt és nem 
számolt el állami hozzájárulást, ezért annak 8 hónapra járó részére sem jogosult. 

Az Önkormányzat azon sajátos nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának számításánál két tanulóként kell 
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figyelembe venni az Önkormányzat a 2006. évi normatíva elszámolás során a külön oktatott 
jogcímeken vette figyelembe, integrált jogcímeken nem szerepeltetett létszámot. 
Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 1 113 600 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 3 fő létszám után 417 600 * 8/12 = 835 200 
Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási mód 
alapján, 1 113 600 Ft Összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 1113 600 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 44 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

33. 3.m.l6.4.1.d(2) Közokt. kieg-8 hó-sajátos, gyp. 
akad. integr. ált. isk. 1-4. 15 6 124 800 0 0 -15 -6 124 800 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 90%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybejáró azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az 
iskolai osztály létszámának számításánál két tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a 
tanulókat a többi tanulóval együtt egy iskolai osztályban oktatják. 
Az Önkormányzat a 2006/2007-es tanév első 4 hónapjára ezen a jogcímen nem igényelt és nem 
számolt el állami hozzájárulást, ezért annak 8 hónapra járó részére sem jogosult. 

Az Önkormányzat azon sajátos nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának számításánál két tanulóként kell 
figyelembe venni az Önkormányzat a 2006. évi normatíva elszámolás során a külön oktatott 
jogcímeken vette figyelembe, integrált jogcímeken nem szerepeltetett létszámot. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 6124 800 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 15 fő létszám után 417 600 * 8/12 = 4 176 
000 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 6 124 800 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 6 124 800 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 44 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

34. 3.m.l6.4.1.d(3) Közokt. kieg-8 hó-sajátos, gyp. 
akad. integr. ált. isk. 5-8. 23 9 465 600 0 0 -23 -9 465 600 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 90%-át veheti 
igénybe és számolhatja el a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos 
nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az 
iskolai osztály létszámának számításánál két tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a 
tanulókat a többi tanulóval együtt egy iskolai osztályban oktatják. 

Az Önkormányzat a 2006/2007-es tanév első 4 hónapjára ezen a jogcímen nem igényelt és nem 
számolt el állami hozzájárulást, az Önkormányzat a 2006. évi normatíva elszámolás során a külön 
oktatott jogcímeken vette figyelembe, integrált jogcímeken nem szerepeltetett létszámot, ezért 
annak 8 hónapra járó részére sem jogosult. 

Az Önkormányzat azon sajátos nevelési igényű tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának számításánál két tanulóként kell 
figyelembe venni az Önkormányzat a 2006. évi normatíva elszámolás során a külön oktatott 
jogcímeken vette figyelembe, integrált jogcímeken nem szerepeltetett létszámot. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 0 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 9 465 600 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 23 fő létszám után 417 600 * 8/12 = 6 403 
200 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 9 465 600 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 9 465 600 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 46 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

35. 3.m.l6.4.3. Közokt. kiég-12 hó-fejlesztő 
felkészítés 13 325 000 0 0 -13 -325 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem 
közoktatási - bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye - intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben 
(képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után veheti igénybe és számolhatja el, ha a feladat 
ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú 
hozzájárulások közül - a 17. jogcím kivételével - más nem igényelhető. 
A Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint: a fenti jogcímre a 
hozzájárulás a 2007. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe vevők - becsült 12 havi 
átlaglétszáma együttes összegének figyelembevételével számított és - tízzel osztott átlaglétszáma 
után igényelhető, az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján 
történik. 
Az Önkormányzat nem a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint 
meghatározott számítási mód alapján készítette el a beszámolóját. Az Igazgatóság felhívó levelére 
beküldött szakértői vélemények csak részben támasztják alá az ezen a jogcímen figyelembe vehető 
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létszámot, az Önkormányzat az önrevíziójában módosított mutatószámot alátámasztó nyilvántartást, 
illetve kimutatást nem csatolt. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a beszámolójában a normatíva összeg megállapítása során, 
13 fő tanuló létszám után, 1 főre járó hozzájárulást igényelt a beszámolójában. 

Az Igazgatóság megvizsgálta az Önkormányzat felhívásra megküldött 12 fő tanuló szakértői 
véleményét. 1 fő tanuló (S.G.F.) szakértői véleménye nem igazolja, hogy a gyermek a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Komplex Általános Iskola tanulója a 2007-es oktatási évben. A további 11 
fő tanuló elfogadását az Igazgatóság a 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvében feltételhez 
kötötte. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, továbbá nem igazolta, hogy a Kvtv. Kiegészítő Szabályok 10. h) pontjának 
megfelelő számítási módot alkalmazta. 

Az Önkormányzat ezen a jogcímen normatív hozzájárulást nem számolhat el. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 325 000 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 13 fő létszám * 325 000 F/főt = 4 225 000 Ft 
időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási mód 
alapján, 325 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 0 fő létszám után normatív hozzájárulás 
nem illeti meg az Önkormányzatot. így a beszámolóban tévesen feltüntetett 325 000 Ft összegű 
állami támogatás az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen visszafizetendő. 

Jogcím kód: 00 09 05 01 01 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

36. 8.m.I.l.(l) 8 hó-Pedagógus szakv., 
továbbképz. emelt sz.érettségi 623 7 293 000 930 7 254 000 307 -39 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik és 
számolhatják el a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, a középiskolai 
pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. 
tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus
munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
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2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat 
rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően használható fel. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 930 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 39 000 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 623 fő létszám után 11 700 Ft * 8/12 = 
4 859 400 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás 
számítási mód alapján, 7 293 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 930 fő létszám után, 11 700 Ft * 8/12 = 7 254 
000 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban 
tévesen feltüntetett 7 293 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 7 254 000 Ft összegű 
normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen 
visszafizetendő összeg 7 254 000 Ft - 7 293 000 Ft = - 39 000 Ft. 

Jogcím kód: 00 09 05 01 01 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

37. 8.m.I.l.(2) 4 hó-Pedagógus szakv., 
továbbképz. emelt sz.érettségi 301 3 517 800 876 2 642 946 575 -874 854 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik és 
számolhatják el a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, a középiskolai 
pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. 
tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus
munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat 
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rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően használható fel. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 876 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 874 854 Ft összegű támogatás 
visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 301 fő létszám után 11 700 Ft * 4/12 = 
1 173 900 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás 
számítási mód alapján, 3 517 800 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított, az Önkormányzat által 2007. december 31.-
ig jogszerűen felhasznált, dokumentumokkal alátámasztott összeg, 2 642 946 Ft illeti meg 
jogosan az Önkormányzatot. 
így a beszámolóban tévesen feltüntetett 3 517 800 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 
2 642 946 Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat 
részéről ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 2 642 946 Ft - 3 517 800 Ft = - 874 854 Ft. 

Jogcím kód: 00 09 05 01 03 01 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

38. 8.m.I.3.(l) 8 hó-Pedagógiai 
szakszolgálat 36 36 720 000 58 34 680 000 22 -2 040 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó 
helyi önkormányzat igényelheti és számolhatja el a pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben - az 
e törvény 3. számú mellékletének 16.4.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás 
keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.4.2. és 16.4.3. pont 
alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - közalkalmazotti 
jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. 
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2007/2008. tanévi nyitó 
közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai 
szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési 
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kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-
ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 
Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta az 58 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 2 040 000 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 36 fő létszám után 1 020 000 Ft * 8/12 = 
24 480 000 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás 
számítási mód alapján, 36 720 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított, az Önkormányzat által 2007. december 31.-
ig jogszerűen felhasznált, dokumentumokkal alátámasztott összeg, 34 680 000 Ft illeti meg 
jogosan az Önkormányzatot. 
így a beszámolóban tévesen feltüntetett 36 720 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 
34 680 000 Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat 
részéről ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 34 680 000 Ft - 36 720 000 Ft = - 2 040 000 Ft. 

Jogcím kód: 00 09 05 01 03 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

39. 8.m.I.3.(2) 4 hó-Pedagógiai 
szakszolgálat 18 18 360 000 57 17 340 000 39 -1 020 000 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó 
helyi önkormányzat igényelheti és számolhatja el a pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben - az 
e törvény 3. számú mellékletének 16.4.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás 
keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.4.2. és 16.4.3. pont 
alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - közalkalmazotti 
jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. 
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2007/2008. tanévi nyitó 
közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai 
szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-
ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 
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Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta az 57 fő létszámot. 

Önkormányzat részéről hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 1 020 000 Ft összegű 
támogatás visszafizetendő. 

A visszafizetendő összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 18 fő létszám után 1 020 000 Ft * 4/12 = 
6 120 000 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás 
számítási mód alapján, 18 360 000 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított, az Önkormányzat által 2007. december 31.-
ig jogszerűen felhasznált, dokumentumokkal alátámasztott összeg, 17 340 000 Ft illeti meg 
jogosan az Önkormányzatot. 
így a beszámolóban tévesen feltüntetett 18 360 000 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 
17 340 000 Ft összegű normatív hozzájárulás közötti eltérés eredményeként, az Önkormányzat 
részéről ezen a jogcímen visszafizetendő összeg 17 340 000 Ft - 18 360 000 Ft = - 1 020 000 Ft. 

Jogcím kód: 00 09 0112 00 11 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

40. 3.m.l2.bc Szoc., bentlakás-átlagos ápolás
szociális intézmény 11 7 700 000 11 7 700 000 0 0 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik 
igénybe és számolhatják el, amelyek a Szoctv.ben szabályozott módon időskorúak, hajléktalanok 
ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott 
módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az 
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást 
kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a 
nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli 
megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: 
gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, 
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pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont alatti, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak 
után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez. 
A családok átmeneti otthonában elhelyezett szülőket nem itt, hanem a bd) pontnál kell figyelembe 
venni. 

A felülvizsgálat során az Önkormányzat által az Igazgatóság felhívására beküldött 06-3292/01 
ügyiratszámú működési engedély alátámasztja a 11 fő létszámot. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta az 11 fő létszámot. 

A fentiek alapján az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli. 

Jogcím kód: 00 09 01 16 45 02 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 
megállapított Eltérés (+/-) 

Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

41. 3.m.l6.4.1.e(2) 
Közokt.kieg-8 hó-
sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1 -
4 

63 23 261 867 97 24 004 267 34 742 400 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás 80%-át veheti igénybe és számolhatja el a 
helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók 
után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának 
számításánál tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a tanulókat a többi tanulótól 
elkülönítve külön iskolai osztályban oktatják. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított és az Önkormányzat által elfogadott létszámadat alapján 
97 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 97 fő létszámot. 
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Önkormányzat hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 742 400 Ft összegű támogatásra 
jogosult. 

Az összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 63 fő létszám után 371 200 * 8/12 = 15 590 
400 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 23 261 867 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 97 fő létszám után, 371 200 *8/12 = 24 004 
267 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban 
tévesen feltüntetett 23 261 867 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 24 004 267 Ft összegű 
normatív hozzájárulás közötti eltérés 24 004 267 Ft - 23 261 867 Ft = 742 400 Ft, amelyre az 
Önkormányzat ezen a jogcímen jogosult. 

Jogcím kód: 00 09 0116 45 03 

Sor-
sz. 

Jogcím (Kvtv. szerinti hivatkozás és 
megnevezés) Beszámolóban közölt Igazgatóság által 

megállapított Eltérés (+/-) 
Sor-
sz. 

melléklet megnevezés mutató/ 
létszám összeg (Ft) mutató/ 

létszám összeg (Ft) mutató/ 
létszám 

összeg 
(Ft) 

42. 3.m.l6.4.1.e(3) 
Közokt.kieg-8 hó-
sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-
8 

55 20 539 733 93 23 014 400 38 2 474 667 

Az eltérés oka, indoklása: 
A Kvtv. fent hivatkozott jogcíme esetében a hozzájárulás 80%-át veheti igénybe és számolhatja el a 
helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű tanulók 
után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az iskolai osztály létszámának 
számításánál tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a tanulókat a többi tanulótól 
elkülönítve külön iskolai osztályban oktatják. 

Az Önkormányzat számítási hibát vétett a 2007. évi beszámolójában a normatíva 
létszám/összeg megállapítása során, melynek következtében a létszám adatait a 2006. évi 
elszámolás szerint mutatószámmá alakította, azonban az állami hozzájárulás összegét a 
képzett mutatóhoz nem igazította hozzá. Ennek eredményeként az elszámolás során az 
arányosított mutatószámhoz a beszámolóban szereplő létszám támogatási összegét párosította. 

Az Igazgatóság a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatát követően, az Igazgatóság 1310/7/2008. 
iktatószámú határozatában megállapított és az Önkormányzat által elfogadott létszámadat alapján 
93 fő létszámot fogad el. 

Az Önkormányzat az Igazgatóság 10211/5/2009. iktatószámú jegyzőkönyvére ezen a jogcímen 
nem tett észrevételt, elfogadta a 93 fő létszámot. 

Önkormányzat hibás elszámolás miatt ezen a jogcímen 2 474 667 Ft összegű támogatásra 
jogosult. 
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Az összeg módosításának indoka: 

Az Önkormányzat a beszámolójában szerepeltetett 55 fő létszám után 371 200 * 8/12 = 13 610 
667 Ft időarányos állami hozzájárulást számolhatott volna el, azonban feltehetően hibás számítási 
mód alapján, 20 539 733 Ft összegű állami támogatással számolt el. 
Ezzel szemben, az Igazgatóság által megállapított 93 fő létszám után, 371 200 *8/12 = 23 014 
400 Ft összegű állami hozzájárulás illeti meg jogosan az Önkormányzatot. így a beszámolóban 
tévesen feltüntetett 20 539 733 Ft összegű állami támogatás és a jogosan járó 23 014 400 Ft összegű 
normatív hozzájárulás közötti eltérés 23 014 400 Ft - 20 539 733 Ft = 2 474 667 Ft, amelyre az 
Önkormányzat ezen a jogcímen jogosult. 

Összefoglalva: az Önkormányzat a 2007. évi beszámolójának korrekciójából adódóan a fent 
nevezett jogcímekhez kapcsolódóan 29 908 239 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszáznyolcezer-
kettőszázharminckilenc forint visszafizetésére kötelezett. 

Az Áht. 64/A.§ (4) bekezdése rendelkezik az igénybevételi kamat megállapításának szabályairól: 
„(4) A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, 
ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege 
legalább 3 százalékkal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. 
Tekintettel arra, hogy a jogtalanul igénybevett támogatások mértéke nem haladja meg az Áht.-ban 
jelzett 3 % -ot, az Önkormányzatot a jogtalanul igénybevett támogatás után igénybevételi 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli." 

Az Önkormányzat által igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások jogtalanul 
igénybe vett összege után az Áht. 64/A. § (5) bekezdése szerinti késedelmi kamatfizetési 
kötelezettség áll fenn, melynek alapja: 29 908 239 Ft, azaz huszonkilencmillió
kilencszáznyolcezer-kettőszázharminckilenc forint. 

Az Amr. 126. § (6) bekezdésének megfelelően az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerinti 
igénybevételi kamat összegét az Igazgatóság, az Áht. 64/A. §-ának (5) bekezdése szerinti kamat 
összegét az Önkormányzat állapítja meg. Az Önkormányzat által megállapított kamat összegét az 
Igazgatóság felülvizsgálja. 
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Az Igazgatóság hatáskörét és illetékességét az Áht. 64/D. § (4) bekezdése, valamint a Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korai, rendelet alapozza meg. Határozatom az Áht. 
64/D. §-a, az Amr. 52/C. §-a, a Kvtv. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésein, 
valamint 73. § (1) bekezdésén és a 74. § (1) bekezdésén alapul. A határozatom elleni jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 98-102. §-ai biztosítják. 

Budapest, 2009. július 17. 

^r>IorváthVózsef 
^^rgazgAtó 

A határozatot kapják: 
1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2) Államháztartási Iroda 
3) Irattár 
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