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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 30. § (1) a) pontjának, valamint 8. sz. melléklet 3. pontjának a

következő módosítását, illetve az 5. sz. melléklet új 26. ponttal történő kiegészítését javasolom:

„30 .§

(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot
(a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet,
alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és a
humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó
egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt : nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú
normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg -
figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3. számú melléklet 19 . a), 20 . aa), ba), c)-e), 21 . aa), b)-d),
22-24., 26. pontjában, az 5, számú melléklet 7. ,[és] 22 . és 26 . pontjában, továbbá támogatás a 8 . számú
melléklet 1 . részének 1 . és 3-7 . pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival
és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett ."

8. sz . melléklet

„3. Szakmai [és informatikai] fejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

2 600 forint/gyermek, tanuló

[a)] A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzésekre,
továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék
szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők szerint :

Módosító javaslat!



[b) A támogatás 175 %-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök,
szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 3 . számú
mellékletének a 20 . ba), és c), pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon
oktatásban, részesülők létszáma után .

A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus adminisztrációs
szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és
üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani .

E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza meg.]
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat
figyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik . [Az a) és b) pontban
meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni .]

5 . sz. melléklet

„26. Informatikai fejlesztési feladatok támogatása

Előirányzat :

-2-

[a]a) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3 . számú mellékletének a 19 . a), a 20 . d), a
21 . aa), b)-d), a 22., 23 . pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20 . aa) pont alatti 1-4 .
évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után .

[a]b) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhető az e törvény 3 . számú mellékletének 20 . ba),
és c) iskolai nappali rendszerű 5-13 . évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után .

3 685,5 millió R

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekben az e törvény
3 . számú mellékletének a 20 . ba es c onfában me határozott iskolai na . .ali rendszerű 5-13 . évfol anion
oktatásban részesülők létszáma után, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére, valamint iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek és kapcsolódó
szolgáltatások bevezetésére .

A támogatási összeg 35%-át az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és az ehhez szükséges
infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre, 55%-át lízingkonstrukcióban, 10 %-át
adásvételi konstrukcióban-a közoktatási intézmények javára-mevalósuló hardvereszközök beszerzésére kell
fordítani a közoktatási intézmények által a fenntartó felé közölt igényeknek megfelelően .

A támogatási összeg 55%-át érintő, lízingkonstrukcióban történő, beszerzések közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott gazdálkodó szervezet, illetve szervezetek útján valósíthatóak meg . A közbeszerzési eljárás
lebonyolításáról az Oktatási Minisztérium gondoskodik, amelyhez szükséges meghatalmazást a közoktatási
intézményt fenntartó önkormányzatok, az Oktatási Minisztérium által meghatározott forma szerint kötelesek a
bonyolító részére 2005 . január 30-i meadni .

A támogatásigénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint
a közoktatási intézmények általi igénylés rendjéről, illetőleg a közbeszerzési eljárás bonyolítójának
meghatározásáról az oktatási miniszter rendeletet ad ki ."

- A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését

javasolom :



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok
ellátásához

3 Szakmai [és informatikai) fejlesztési
feladatok

8021,0 -3685,5 4335,5

2 Központosított előirányzatok

26 Informatikai fejlesztési feladatok támogatása 0-0 +3685 5 3 685 .5

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástál elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak akiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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Tatai-Tóth András

Indokolás

A módosítás indoka, hogy a közoktatási intézmények informatikai fejlesztésének
megvalósítása eredményesebben érhető el, ha az erre szolgáló előirányzat központosított
forrásként jelenik meg a költségvetésben . Ugyanis az eszközök megrendelése és a teljesítés a
szállítók felé lényegesen egyszerűbb akkor, ha egy tranzakció történik az eszközbeszerzések
ellenértékének kiegyenlítése során, mintha ezt minden egyes önkormányzat külön-külön
végezné. A szállítóknak nagyobb biztonságot jelent - és éppen ezért a program bekerülési
költségét csökkenti -, hogy nem kell minden önkormányzattal egyeztetniük a fizetési
feltételekről, és az ellenértéket is egy összegben kaphatják meg . A módosítás ezt úgy valósítja
meg, hogy az önkormányzati fejezeti főösszeg ezzel nem csökken .

SZDSZ

	

MSZP


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

