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Dr. Szili Katalin asszonynak,
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Tisztelt Elnök Asszony!

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

Bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változá-
saként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 24. e) pontjának következő módosítását, S. sz mellékle-
te új 26. ponttal történő kiegészítését, valamint 30.E (1 )a) pontjának következő módosítását javaso-
lom :

3 . számú melléklet

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz

[„e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13 . évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint meg-
szervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

10 000 forint/vizsga

A hozzájárulást a helyi ónkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intéz-
ményekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához . Az igényjogosultság alap-
ja a 2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005 . szeptem-
beri-októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült
létszáma .

A hozzájárulás kizárólag a Kőzokt . tv. 114. §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető
igénybe.

A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. tőrvény (a további-
akban: Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80 %-
ának megfelelő ősszeg átutalása május 25-éig, 20 %-ának megfelelő ősszeg átutalása szeptem-
ber 25-éig. Az elszámolás a 2005 . évben az érettségi-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű
pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Kiegé-
szítő szabályok 1 . t) pontjában foglaltak figyelembevételével ."]

Kiegészítő szabályok :

1 . Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok :

[„q) A24. e) pont szerinti, a 2005 . szeptemberi-októberi javító, középszintű pótló érettségi,
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szakmai vizsgára jelentkező tanulók' létszáma utáni hozzájárulást az OKÉV felkérése alapján a
- területi szintű, összevont - vizsgáztatást megszervező önkormányzat részére át kell adni . Az
elszámolásnál az előbbi pénzeszközátadást megalapozó tényleges tanuló létszámot az átadó ön-
kormányzat elszámolásában kell szerepeltetni."]

5. sz. melléklet

„26. A középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett érettségi
vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Előirányzat :	1332,0 millió forint

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a
2005 . évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag a Közokt . tv. 114 .
-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe .

A támogatás mértékének, igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az
oktatási miniszter 2005 . március 15-éig rendeletet ad ki ."

„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 társa-
ság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt : nem állami intéz-
mény 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., 26 . pontjában, továbbá támogatás
a 8. számú melléklet I . részének 1 . és 3-7 . pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok norma-
tív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett ."

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

lami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, il-

letve csökkentésétjavasolom:



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

1 Normatív hozzájárulások

24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 19803,3 -1332,0 18471,3

2 Központosított előirányzatok

26
A középszintű és (a 13, évfolvamon) a hagvományos rend-

0_ +1332,0 +13320szer szerint megszervezett érettséai vizsgák . valamint a
szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 rendelkezésekkeG



Indokolás

A törvényjavaslat alapján 10 .000 forint/vizsga (fajlagos összeg) hoz zájárulást igényelhetnek a
fenntartó önkormányzatok . Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogyha egy tanuló 1 tantárgyból
tesz csak előre hozott középszintű érettségi vizsgát, akkor is jár a fenntartónak a 10 000 Ft
normatív támogatás, csakúgy, mintha egy végzősként 5 tár ból középszinten érettségiző tanu-
lót tekintünk .

A módosítás a tényleges vizsgaszám alapján történő finanszírozásra tesz javaslatot azzal, hogy
átteszi az 5. sz. mellékletbe az előirányzatot, és rendeletben határozza meg az igénylés részletes
feltételeit. Ezáltal lehetőség nyílik egy pontosabb finanszírozási rendszer kialakítására .

Budapest, 2004 . november oflY31

a ~ihor~ yr°,
yY
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