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Kapcsolódó módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló T/6571. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően -
- a T/6571/99 . számú módosító javaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését,

illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatás a

34 [Nemzeti Tehetség Program] TehetséQtámoaatás i
programok

1 Nemzeti Tehetség Program 500,0 -100,0 400 . 0

1 Működési költségvetés

[1] [Személyi juttatások] 360,0 -360,0 0

[2] [Munkaadókat terhel ő járulékok] 110,0 -110,0 00

{3] [Dologi kiadások] 30,0 -30,0 00

Eevéb működési célú támogatások, kiadások +400,0 4000

Nemzeti Tehetség Program a Kistelepülési Iskolákban 0,0 +100,0 1000

1 Működési költségvetés

5 Eevéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +100,0 1000



Indokolá s

A falvakban él ő fiatalok sorsa az elszegényedő településeken egyre nehezebb . Sokszor nincs helyi óvoda,
iskola, művelődési lehetőség, nő a közlekedési, kulturális elszigetel ődés, fokozódnak a munkavállalás és
munkába járás gondjai, a városokban a kollégiumok és a községi munkaalkalmakat kiszolgál ó
szakképzések megszűnnek. Ilyen körülmények között a tehetségek fejl ődésének, érvényesülésének útja i s
mind rögösebb . Kitüntetett figyelem, elkülönített anyagi források nélkül nagy arányban elkallódnának . Az
iskolai oktatásban őket a polgári kormány által teremtett Arany János tehetséggondozó programo k
támogatják, ez a javaslat pedig megnyitja a lehet őséget, hogy az iskolán kívüli tehetséggondozás terepei n
is a helyzetükre alkalmazott eszközökkel célzott segítséget kapjanak .

Budapest 2008 . november 28 .

f
Ángyán JózsefPokorni Zoltán
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