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Módosító javaslat!

Érkezett: 2004 NOV Q 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T111700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 24. pontja c) alpontjának a következő
módosítását javasolom :

„ 3. szánú melléklet a 2004. M . . . . torvényhez

24 . Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz

c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbsé,~yi oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[45 000] 48 000 forint/gyermek, tanuló

ca) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a következő esetekben igényelheti :

Ha az általa fenntartott óvodában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek
anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 32/1997 . (XI . 5.) MKM rendelet (a továbbiakban : kisebbségi oktatás
irányelve) szerinti nevelési program alapján szervezi meg, az óvodai nevelésben részt
vevő gyermekek létszáma után .

Ha az általa fenntartott iskolában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére, a nyelvoktató iskolai nevelést-
oktatást (ideértve a romapi és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján szervezi, az ebben a képzésben részt
vevő tanulók létszáma után .
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Ha az általa fenntartott iskolában a Közokt . tv . 86 . §-ának (5) bekezdése alapján
kiegészítő kisebbségi oktatást szervez a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével
készült helyi tanterv szerint, az ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után .

A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint
folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén, a részt
vevő, gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel .

A hozzájárulás 50 %-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában
olyan nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a
törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen
tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény - a Közokt . tv. 110. §-
ának (8) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg .

cb) A kiegészítő hozzájárulás 170 %-át igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a következő feltételek
szerint :

ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két
tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével
készült helyi tanterv alapján, vagy

ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával,
vagy

ha a Közokt . tv . 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29 . §-ának (2) bekezdése alapján
készült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő
évfolyamot szervez, az előkészítő évfolyamon tanulók létszáma után .

A c) pont szerinti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők
igénybe .

A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítő szabályok 1 . s) pontja
tartalmazza . "



3
Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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lx• HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
i Normatív hozzájárulások

24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
feladatokhoz

19803,3 4491,8 20295,1

Megjegyzés: a forimnyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vaiev
csökkentésével összefzizoésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vaffv a,támocatás összesét is módosítani szükséees). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet

állhatnak amódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben
kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkek
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Indokolás

A módosítási javaslat az egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz való hozzájárulások közül a szükséges
mértékre növeli a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
támogatásának gyermekre ill . tanuláa jutó normatíváját .

Budapest, 2004 . november 4 .

SZDSZ

Wekler Ferenc
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