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Tisztelt Elnök Asszony!

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

kapcsolódó módosító javaslatot
(a T/11700/1050 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő

A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

Kapcsolódó módosító iavaslat



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

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás 11268,4 + 1300,0 12568A

Központosított előirányzatok

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 25300,0 -1300,0 24000,0
támogatása



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben a törvényjavaslat 3. számú melléklete 22 .
pontja b) alpontjának, valamint az 5 . számú melléklet 10. pontjának az alábbi módosítását
javasolom :

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

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

22. Alapfokú művészetoktatás

b, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[43 600] 68 000 forint/tanuló"

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

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1.0. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat : [25 300,0] 24 000,0 millió forint"

1doko1ás

A művészetoktatás állami normatív hozzájárulásának csökkentése - a valóban iskolaszerű
működést felmutató alapfokú művészeti iskolák esetében - igen komoly működési
nehézségeket okoz, nem beszélve a kötelező bérfejlesztésről, ami ez által lehetetlenné válik . A
fennmaradás kizárólag az ügyeskedőknek fog sikerülni, ami még jobban elmélyíti a jelenlegi
problémákat. A törvényeket betartó, minőségi munkát folytató intézmények lehetetlen
helyzetbe kerülnek. A törvények kijátszásával működő intézmények kiszűrésével hasonló
nagyságrendű költségvetési megtakarítást lehet elérni . A szakmai szervezetekkel közösen
kidolgozott, közoktatási törvény módosítására vonatkozó javaslattal kezelhető ez a probléma .

További súlyos problémát okoz, hogy a kötelező 25%-os térítési díj jelentős
létszámcsökkenést von maga után, minek következtében művészetpedagógusok veszítik el
állásukat, növelve a munkanélküliséget . A legjelentősebb és egyben legfontosabb negatív
hatása pedig ott jelentkezik a törvényjavaslat változatlan formában történő elfogadása után
kialakuló helyzetnek, hogy ismét egyre több gyermeket fosztunk meg a művészeti oktatásban
rejlő óriási nevelési lehetőségektől, valamint páratlan közép-európai kultúránk valóban
közkinccsé tételének lehetőségétől, s a várhatóan kiegyensúlyozottabb (érzelmi-értelmi)
életviteltől. Ez utóbbi javaslat ráadásul közvetlenül nincs is hatással az állami költségvetésre,
ezért sem indokolt a jelenlegi szabályozás megváltoztatása!

Budapest, 2004 . december 7.
E

Dr. Bóka István
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