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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 foglaltaknak
megfelelően - az Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő:

A költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletében „A helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásai " alatti - itt felsorolt - jogcímek és Kiegészítő szabályok következő módosítását
javasoljuk.-

1. A 19 . Óvodai nevelés b) Kiegészítő hozzájárulás jogcím leírása utolsó bekezdésének törlését
javasoljuk :

„[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető
kiegészítő hozzájárulás a 24 ., a 25. és 26 . a)-c) pont szerinti jogcímeken .]"

2. A 20. Iskolai oktatás ab) Kiegészítő hozzájárulás jogcím leírása utolsó bekezdésének törlését
javasoljuk :

„[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető
kiegészítő hozzájárulás a 24 ., a 25 . és 26 . a), b) pont szerinti jogcímeken .]"

3. A 20. Iskolai oktatás bb) Kiegészítő hozzájárulás jogcím leírása utolsó bekezdésének törlését
javasoljuk :

„[Az bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető
kiegészítő hozzájárulás a 24 ., a 25 . és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]"

4. A 21 . Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás ab) Kiegészítő hozzájárulás jogcím
leírásának a következő módosítását javasoljuk :

„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben
óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8 ., a nyolc évfolyamos
gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8 . évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban
részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok,
iskolai osztályok - az aa) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt . tv. 3 .
számú melléklete II . rész 3 . pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri
legalább a Közokt. tv. 3 . számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak
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a 2004/2005 . tanévben az 50 %-át,

- a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1 . és 5 .
évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7 . évfolyamon
évfolyamonként a 75 %-át, a második és harmadik nevelési évben, illetve 2-4 . és 6-8 .
évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8 . évfolyamon
az 50 %-át.

Az aa) pont alatti - visszahelyezett - tanulók[at] után a hozzájárulás 70 %-a jár . [a]Az osztály
létszámának számításánál a visszahelyezett tanulókat egy tanulóként kell figyelembe venni .

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a
csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20 . ab), bb) pont szerinti
hozzájárulás nem igényelhető .

Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek
gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát . Az így
figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás,
ha ezeknek a csoportoknak, osztályoknak - a Közokt . tv. 3. számú melléklete II. rész 3 . pontja
szerint számított - átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a
2004/2005., illetve a 2005/2006 . tanítási évben is .

„[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján
nem igényelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti
jogcímeken.]"

5. A 21 . Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás b) Gyógypedagógiai (konduktív
pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a szakképző intézményben jogcím
leírása utolsó bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„A b) pont szerinti hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak
a 20. e), a 24 . [a) és] c)-e), valamint a 25-26 . pontban meghatározott hozzájárulások
igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel .

6 . A Kiegészítő szabályok 1 . Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefiiggő
kiegészítő és értelmező szabályok e) pontjának a következő módosítását javasoljuk :

„e) A kiegészítő hozzájárulásokra való jogosultság meghatározásához azokban az esetekben,
amikor a hozzájárulást csak a nappali rendszerű oktatásban résztvevők után lehet igényelni, a
tanulói létszám megállapítására vonatkozó d) pont szerinti rendelkezések közül - a 24. be)
pontban a tartós gyógykezelés alatt állók számára szervezett oktatás, valamint a 24 . ca) pont
[negyedik] harmadik gondolatjelében meghatározottak kivételével - csak a Közokt. tv. 1 .
számú mellékletében előírt létszám-számításra vonatkozó rendelkezéseket lehet alkalmazni ."

7. A Kiegészítő szabályok 1 . Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő
kiegészítő és értelmező szabályok r) pontjának a következő módosítását javasoljuk :
„r) 19. b) a 20. ab, és bb), a 21 . ab), a 25 . b) pont szerinti hozzájárulásokra való jogosultság
megállapításához az intézményen belüli (az intézménybe beleértve a tagintézményeket is)
évfolyamokra a Közokt. tv . 3 . számú mellékletében előírt csoport átlaglétszámok az irányadók
az egyes jogcímeknél a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban, valamint a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására vonatkozó létszámszámítási eljárás figyelembevételével . A
hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén az intézményi átlag alatt a 7-8., illetve az
5-8 . évfolyamon indított osztályok átlaglétszáma értendő . Ha az intézményen belül összevont
csoport, illetve osztály működik, a 2005/2006 . nevelési-, illetve tanévben az összevont
csoport(ok), illetve osztály(ok) átlajzlétszámának el kell érnie a Közokt. tv. 3. számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak, az első nevelési-, illetve
tanévre a 75%-a, és a második és/vagy harmadik nevelési-, illetve tanévre az 50%-a



összesített létszámának az egy csoportra, illetve osztályra számított átlagát . Ha az intézményi
átlag az egyes évfolyamokon , illetve összevont évfolyamokon szervezett csoportoknál nem
felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott gyermek, oktatott tanuló
létszáma után a hivatkozott hozzájárulások nem járnak. Az écaégi elszámolás a 2004/2005 .
nevelési évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli nyolc hónap) és a 2005/2006 . nevelési
évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli négy hónap) eltérő feltételrendszer szerint
történik . Ennek megfelelően, p1. ha az első nyolc hónapban teljesülnek az igénylés feltételei,
de az utolsó négy hónapban nem, a visszafizetési (lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi
jogosulatlan igénybevételhez kapcsolódik . Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus
nyilvántartásokkal is intézményi szinten alá kell támasztani ."

8. A Kiegészítő szabályok új, 1 . s) ponttal való kiegészítését javasoljuk :

„s) A 19., a 20. a), b), és a 21 . a) pont alatti alap és kiegészítő hozzájárulások mellett csak egy
fogcímen igényelhetők a 24 ., 25 ., és 26 . a)-b)pont szerinti hozzájárulások ."

Indokolás

Az 1-3 . pontok szerinti törlés megszünteti az igénylési jogosultság félreérthetőségét . A
kiegészítő szabályok között viszont - a javaslat 8 . pontja - rögzíti egyértelműen, hogy
ugyanazon gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe kiegészítő hozzájárulások
egyéb foglalkoztatáshoz, gyermekjóléti-, szociális juttatásokhoz és önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódóan .

A benyújtott törvényjavaslatban nem tisztázódott, hogy a közoktatási törvény alapján összevont
évfolyamokkal működő csoportok osztályok esetén, hogy érvényesül a kiegészítő hozzájárulást
megalapozó átlaglétszám-követelmény. A javaslat 7. pontja lehetőséget biztosít az összevont
csoportok létszámának felmenő rendszerű felzárkóztatására .

A javaslat 4 ., 5 ., 6 . pontjai téves hivatkozásokat helyesbítenek.

Budapest, 2004 . november 10 .
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