Változások előtt –
A helyi önkormányzatok
gazdálkodásának keretei

A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint

2002.
Bruttó
adósságállomány
Pénzforgalmi
egyenleg

191,5
-105,0

2006.

2010.

490,1 1 247,5
-156,5

-232,0

2011.
félév

%-os
változás
2010 /2002

1 246,6

651,4

-25,7

221,0

2

A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi
egyenlege
milliárd forint
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A helyi önkormányzatok főbb település-típusonkénti
2011. félévi adósságállománya
millió forint
Főváros és
kerületek

Megyei
Megyei
önkorjogú
mányzatok városok

Egyéb
városok

Nagyközség

Község

Többcélú
kistérségi
társulás

Ország
összesen

Hosszú lejáratú
adósságállomány

245 357

131 189

293 212

313 582

21 444

43 273

135

1 048 192

Rövid lejáratú
adósságállomány

19 689

31 903

50 355

72 522

4 089

19 660

159

198 378

Adósságállomány
összesen

265 046

163 093

343 567

386 104

25 533

62 933

294

1 246 570

Az
adósságállomány
aránya az összes
eszközállományhoz
viszonyítva (%)

6,6

37,4

14,6

13,0

8,2

3,8

0,6

10,6
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A helyi önkormányzatok 2010. évi adósságállományának
összetétele
millió forint
Deviza

Forint

Euro

Svájci
frank

Összesen

Egyéb

Euró alapú
adósság
aránya
(%)

Svájci
frank
alapú
adósság
aránya
(%)

Tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

79 904

54 412

402 505

0

536 821

10,1

75,0

Tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

9 706

3 082

39 734

0

52 523

5,9

75,7

234 127

192 400

58 892

20

485 439

39,6

12,1

8 890

599

1 166

0

10 655

5,6

10,9

332 627

250 493

502 298

20

1 085 438

23,1

46,3

Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Adósságállomány összesen
(szállítók, rövid lejáratú hitelek és
váltótartozások nélkül)
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
feladatátrendeződés
• az új Ötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési
önkormányzatok számára,
• a jelenlegi feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja 2013-tól,
• a települési önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladat-szervezési döntéseket
igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára,
• a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek,
• a jövőben az államigazgatási feladat-és hatáskörök döntő többsége az államigazgatási
szervekhez kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül egyenlő
színvonalon történő ellátását,
• a helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, a
jövőben az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség,
lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
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A közoktatás rendszerének átalakítása
• 2013. január 1-jétől az állam biztosítja az alap- és középfokú
oktatást,
• az óvodák fenntartása az önkormányzatok hatáskörében marad,
• a települések köznevelési szerződéssel határozott időre
átvállalhatják az intézmények működtetését,
• a pedagógus béreket minden esetben közvetlenül az állam
finanszírozza (kivéve, ha a települési önkormányzat átvállalta az
intézmény működtetetését, ekkor a működtetési költségeken felül
a munkában résztvevők illetményét és járulékait is ő fizeti meg),
• a feladatátadáshoz kapcsolódóan szükséges az önkormányzatok
bevételi rendszerének teljes áttekintése.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény önkormányzati feladatok 2013-tól
• településfejlesztés, településrendezés,
közvilágítás, kéményseprés, stb.),

településüzemeltetés

(köztemetők,

• óvodai ellátás,
• szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság,
rovarirtás)
• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása,
stb.),
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,
-kezelés
és
-ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás)
• lakás- és helyiséggazdálkodás,
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény önkormányzati feladatok 2013-tól
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
helyi közfoglalkoztatás,
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
sport, ifjúsági ügyek,
nemzetiségi ügyek,
helyi közösségi közlekedés biztosítása,
hulladékgazdálkodás
távhőszolgáltatás
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési
lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény önkormányzati feladatok
• Törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben
biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja.
• Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam
külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az
önkormányzat állami feladatokat is elláthat.
• A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi
közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
• Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az
önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön
források képezhetik.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
közös önkormányzati hivatal
•

•
•
•
•

2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azon járáson belüli – községi önkormányzatok, amelyek területét legfeljebb egy
település választja el egymástól és lakosságszámuk nem haladja meg a 2000
főt,
2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz,
közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő,
vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét,
a közös önkormányzati hivatalokat legkésőbb 2013. márciusáig kell
megalakítani,
ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei
az önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül döntenek,
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény –
közös önkormányzati hivatal
•

•

•

amennyiben a közös hivatalt határidőre nem hozzák létre, vagy valamely
település nem tud csatlakozni, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal
vezetője jelöli ki az ahhoz tartozó településeket,
a megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen
biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos, vagy időszakos ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város,
akkor a város a székhelytelepülés, egyéb esetekben a székhelytelepülést a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény feladatfinanszírozás
• A feladatok átrendeződésével párhuzamosan a finanszírozási rendszer is
átalakul, 2013 január 1-től feladatfinanszírozás kerül bevezetésre.
• Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott
feladatok ellátása működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú, az
adott feladathoz jogszabályban meghatározott közszolgáltatási szintnek
megfelelő támogatással biztosítja.
• E támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően
ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ellenkező esetben a támogatás
összegét kamatokkal köteles visszafizetni.
• Az új rendszer célja, hogy álljon rendelkezésre a feladatellátás fedezete,
így működési hiány a jövőben ne keletkezhessen. Eszköze továbbá az
önkormányzatok saját bevételekben való érdekeltségének fenntartásában.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény feladatfinanszírozás
A támogatás meghatározása:
• A támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg
= az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint
= az önkormányzatok működési célú bevételi lehetőségeinek
figyelembevételével.
• A helyi önkormányzat törvényben meghatározott módon és határidőig adatot
köteles szolgáltatni a támogatás következő költségvetési évre való
meghatározásához.
• Amennyiben az egyes kötelező feladatok kiadási szintje a vonatkozó
jogszabályi változások folytán az eredetileg megállapítottól eltér, módosítani
kell a feladatalapú támogatás összegét, szükség szerint a helyi önkormányzat
újabb adatszolgáltatása alapján.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény feladatfinanszírozás
• A támogatás biztosításának szempontjai:
o takarékos gazdálkodás,
o a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
o a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele, aminek körét és
mértékét törvény határozza meg.
• Azon önként vállalt feladatokhoz, melyeket az állam prioritásként kezel, az
állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. Egyéb önként vállalt
feladatot az önkormányzat csak saját bevételei terhére láthat el.
• Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi
önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő
támogatás adható.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény gazdálkodás
• A helyi önkormányzat költségvetése továbbra is az államháztartás része.
• A kötelező, valamint az önként vállalt feladatai ellátásának forrásait és
kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten
tartalmazza.
• A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
• A gazdálkodási fegyelmet erősítendő új szankció: ha a helyi önkormányzatnak
= a költségvetési évre nincs elfogadott költségvetése,
= a költségvetési évet megelőző évi zárszámadása,
= államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási
kötelezettségének nem tesz eleget
és az előbbi kötelezettségek teljesítésére előírt határidő leteltét követő hónaptól
a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozást az állam
felfüggeszti.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény társulások
• A társulás továbbra sem kötelező. Képviselőtestületek saját, minősített többséggel
meghozott döntésük alapján, írásbeli megállapodásban hozhatnak létre társulást:
= egy, vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör
= a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatásköre
hatékonyabb, célszerűbb ellátására.
• Az így létrejövő társulás jogi személyiségű és saját vagyonnal rendelkezhet.
• A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén – más megállapodás hiányában - a
vagyont annak a tagnak kell visszaadni, aki azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
• A természetben való visszaadás – ha az a társulás működését veszélyeztetné – a
megállapodásban meghatározott időtartamra, de max. 5 évre, a kivált tagot megillető
használati díj megfizetése mellett elhalasztható.
• A működési költségekhez a társulás tagjai lakosságszámuk arányában járulnak hozzá,
de a társulási megállapodásban ettől eltérően is rendelkezhetnek.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény társulások
• A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat.
• Részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
• A társulási szerződésben rendelkezni kell:
= a képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértékéről, módjáról,
= a társulás fenntartását és működtetését érintő kérdésekről,
= a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárásról,
= a vagyonon fennálló tulajdonosi jogokról és kötelezettségekről,
= a tagok egymás közötti elszámolásának
kérdéseiről is.
• A többcélú kistérségi társulások jelen formájukban megszűnnek. Hatályát veszti a
társulásokról szóló 1997. évi CXXXV. törvény is. A társulásokra a jövőben csak az Ötv.
tartalmaz rendelkezéseket.
• A korábbi társulások megállapodásait felül kell vizsgálni és 2013. június végéig az új
törvényi rendelkezéseknek megfelelően módosítani kell.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény megszűnő könyvvizsgálat
• 2012. január 1-jétől a helyi önkormányzatok nem kötelesek
könyvvizsgálót megbízni, ha éven túli hitelt vesznek fel, vagy kötvényt
bocsátanak ki.
• Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás feltételeit a stabilitási
törvény és végrehajtási rendelete szabályozza.
• 2013. január 1-jétől a helyi önkormányzatok az e tekintetben addig még
hatályos „régi Ötv.” 92/A-D. §-aiban meghatározott egyéb esetekben sem
lesznek kötelesek könyvvizsgálót megbízni.
• A könyvvizsgálók megbízására 2013-tól csak az önkormányzatok saját
elhatározása alapján kerül majd sor.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény törvényességi felügyelet változásai
A törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása
•A kormányhivatal a Kúriánál kezdeményezi e tény megállapítását.
•Ha az önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget
kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltétől számított 30 napon belül
kezdeményezi a Kúriánál, hogy az rendelje el a mulasztás kormányhivatal általi
orvoslását.
•A rendeletet a kormányhivatal vezetője alkotja meg az önkormányzat nevében, és ő is
írja alá. A rendeletet a Magyar Közlönyben ki kell hirdetni.
•A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi az önkormányzatnak, a jegyző
pedig gondoskodik a jogszabály közzétételéről.
•A jogszabály önkormányzati rendeletnek minősül, de módosítására, hatályon kívül
helyezésére a helyi önkormányzat csak a következő önkormányzati választást követően
jogosult. Addig csak a kormányhivatal vezetője módosíthatja.
20

Helyi önkormányzatokról szóló új törvény törvényességi felügyelet változásai
Önkormányzati határozat
végrehajtás felfüggesztése

bírósági

felülvizsgálatának

kezdeményezése,

a

• A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a
tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított 15 napon
belül kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzati határozat felülvizsgálatát.
• Ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos
sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna, a törvényszék a határozat végrehajtását
felfüggeszti.
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Helyi önkormányzatokról szóló új törvény törvényességi felügyelet változásai
A határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása
• A kormányhivatal az önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a
tájékoztatási határidő leteltétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a
törvényszéknél a helyi önkormányzat törvényen alapuló:
= határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat
meghozatalára való kötelezést,
= feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását
és a feladat elvégzésére való kötelezést.
• A kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék megállapítja a határozathozatali
kötelezettség elmulasztását, illetve a mulasztást és határidő tűzésével kötelezi az
önkormányzatot a határozat meghozatalára, illetve a közszolgáltatás biztosítására.
• Ha az önkormányzat határidőn belül nem tesz eleget határozathozatali
kötelezettségének, a kormányhivatal 30 napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél
a mulasztás kormányhivatal által történő pótlásának az elrendelését az önkormányzat
költségére.
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Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény –
adósságkeletkezés engedélyezése
• A 2012. évtől hatályba lépő Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a
helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet kizárólag a Kormány
hozzájárulásával köthet.
• Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját
bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg.
• Nem kell a Kormány hozzájárulása
= az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési
támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hitelek,
= a költségvetési éven belüli működési célú hitel (likvid hitel),
= a reorganizációs hitelek, valamint
= a törvényben írt értékhatár alatti ügyletek esetében.
• Az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell.
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Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény –
adósságkeletkezés engedélyezése
A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha
• az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben
meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását
eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése
biztosított,
• az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját
bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg,
• az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati
alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti (2013-tól),
• az adósságot keletkeztető ügylet nem eredményezi a 2012. év végi
államadósság növekedését a 2011. év végi állományhoz képest
(2012-ben).
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Előzetes adatszolgáltatás – benyújtandó adatok:
•
•
•
•
•
•

fejlesztés célja
a feladat, amire irányul a fejlesztés
a fejlesztéssel létrejövő kapacitás
a fejlesztés bruttó forrásigénye
az ügylet várható egybeszámított értéke
a már fennálló ügyletekből, kezességvállalásokból eredő fizetési
kötelezettségeik értéke
• tárgyévre tervezett saját bevétel összege
• ha az adatszolgáltatás benyújtásakor ismert, az ügylet típusa,
futamideje, devizaneme, az adósságállomány keletkezésének
ütemezése és az ügyletből eredő várható fizetési kötelezettsége
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Előzetes adatszolgáltatás – véleményezés:
• Kincstár:
• adatszolgáltatás és korábbi adatok összhangjának ellenőrzése
• fizetési kötelezettségek és a saját bevételek összevetése

• Kormányhivatal:
• ellenőrzi, hogy a fejlesztéssel létrejövő kapacitás törvényben
meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitást hoz-e
létre

• Miniszterek
• tájékoztatják a Kormányt az előzetesen szolgáltatott adatokról
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Előzetes adatszolgáltatás:
• minden dokumentum benyújtása elektronikusan
történik, március 15-ig
Előzetes állásfoglalás menete:
Kincstár

Kormányhivatal

Miniszterek

Kormány
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Kérelem:
• minden dokumentum benyújtása elektronikusan történik,
• előzetes adatszolgáltatás után adható be (kivéve adósságmegújító
hiteleknél, illetve egyéb kivételes esetekben)

A kérelemhez mellékelni kell:
• a hitelszerződés tervezetét,
• a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra
benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,
• a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás
tervezetét,
• egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet
alátámasztó dokumentumokat.
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
A kérelemben szerepeltetni kell:
• az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a
feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
• a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását,
• a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos
működtetéséhez szükséges források bemutatását,
• ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évet követő
évekre a tárgyévi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg,
ennek indokolását,
• az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét és
• abban az esetben, ha előzetes adatszolgáltatást az adott ügylet
esetében nem teljesítettek, akkor ezen elmaradás indoklását.
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
A kérelemhez csatolni kell:
• helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat esetén a Korm.
rendelet 2. melléklete szerinti adatlapot, valamint költségvetési
rendeletet, határozatot,
• társulás esetén a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlapot, ha
saját bevételei 50%-át meghaladják fizetési kötelezettségei,
• a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési
kitekintésre vonatkozó határozatot,
• ha a saját bevételek tervezett növekedése a helyi adóbevétel
növekedésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendeletet,
• adósságmegújító hitel esetén, ha a fizetési kötelezettség meghaladja
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, akkor az arra
irányuló kérés, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra
vonatkozó rendelkezés alkalmazásától .
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Véleményezés menete:
Kincstári ellenőrzés:
• minden melléklet, adat benyújtásra került-e
• fizetési kötelezettségek meghaladják-e a saját bevételek 50%-át
• a kérelemben és a költségvetési rendeletben szereplő adatok
összhangban vannak-e
• a létrejövő tárgyi eszköz működtetési költségei rendelkezésre
állnak-e
• reálisak-e a tervezett bevételi nagyságok

Kormányhivatali ellenőrzés:
• szerződéstervezet jogszerű-e
• a fejlesztéssel létrejövő kapacitás törvényben meghatározott
feladat ellátásához szükséges kapacitást hoz-e létre
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Stabilitási törvény végrehajtási rendelete –
adósságkeletkezés engedélyezési eljárás menete
Elbírálás menete:
Kincstár

Helyi
önkormányzatokért
felelős miniszter

Kormányhivatal

Miniszterek

Kormány
Önkormányzat
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A 2012. évi költségvetés céljai,
prioritásai
Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az
euróválság-zónától.
Prioritások:
- az államadósság csökkentésével a válságból való kilábalás,
- a gazdasági növekedés beindítása,
- foglalkoztatottság bővítése.
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Makrogazdasági paraméterek
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Alapelvek az önkormányzati
finanszírozásban
• a feladat-finanszírozás bevezetése előtt egy évvel a normatív hozzájárulások
és támogatások rendszerében alapvető változások nem történtek,
• a normatívák döntő többsége változatlan maradt,
• a jövedelemkülönbség mérséklés szabályrendszere megegyezik a 2011.
évivel,
• határozottabban jelenik meg a foglalkoztatási szándék, megszűnik a
szociális ellátórendszerben kapható jövedelempótló támogatások
munkavállalással szembeni ellenösztönző hatása,
• a valóban rászorulók a jövőben is számíthatnak a szociális háló védelmére,
ám a normatív feltételeket nem teljesítők segélyezése szűkül.
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Köszönöm a figyelmüket!

