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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről" szóló, T/11700. számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(a T/l 1700/1156 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

növelését, illetve csökkentését javasolom :

Országgyűlés Hivatala

Irományszám :

Érkezett: 2004 NOV 1 s•

Kapcsolódó módosító javaslat



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

2 Központosított előirányzatok

22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának
visszatérítése

500,0 +1000,0 1 500 0

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1500,0 -1000,0 500 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1448,0 -1000,0 448 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól 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 a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Az előzőekkel összefüggésben a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 22. pontjának az alábbi
módosítását j avasolom :

„S. számú melléklet a 2004. évi. . . .törvényhez

22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése

Előirányzat:

	

[500,01 1500 0 millió forint

a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-kezelői vizsga
díjának a középfokú iskolák 2005 . május júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók,
illetve szakiskolák esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján .

b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú
„C" típusú, vagy egy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák
2005. május - júniusban érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a
2004/2005 . tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres államilag
elismert középfokú, vagy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása
alapján

A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó
évét végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30 . §-ának (9)
bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli
készségek értékelése és minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű
egynyelvű, vagy kétnyelvű, legalább középfokú „A", vagy „B" típusú sikeres nyelvvizsgát
tett .

A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az
oktatási miniszter- a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . február 28-áig
rendeletet ad ki .

c) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az 1993 . évi LXXIX. törvény 48. ~ (2)
bekezdése szerinti gépi árművezetői tanfolyamok megszervezéséhez . A tanfolyam
térítésmentesen vehetnek részt a gimnáziumok és szakközépiskolák 12 . évfolyamos tanulói . A
támogatás nem nyúlt fedezetet az eredménytelen elméleti vagy gyakorlati vizsgát tett tanulók
pótóráinak és pótvizsgájának költségeire ."



Indokolás

A tudásalapú társadalom kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a nyelv- és számítógép
ismeret, ezért a vizsgabizonyítványok megszerzése után a vizsgadíjak visszatérítése indokolt .

Budapest, 2004 . november 16 .

Dr. Latorcai János
Fidesz - Magyar Polgári Sz' vetség
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