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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T/11700/1721 . számon benyújtott és elfogadott
módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 85.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

19. Óvodai nevelés

b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006 . nevelési évtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE : 10 000 forint/gyermek
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006 . nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára)
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben óvodai nevelésben
részt vevő gyermekek létszáma után a következők szerint : a fajlagos összeg és a gyermeklétszám
szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka a Közokt .
törvényben előírt képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok ténylegesen munkában eltöltött
munkaideje az intézményben előírt munkaidőnek a költségvetési év utolsó négy hónapjában .[ ,
amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt .
tv. 3. számú melléklete 1 .
Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak
- a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át,
- a 2005/2006 . nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai
csoportokban (a második, illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50

-át.
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a
többi gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának
számításánál a Közokt. tv . 3. számú melléklete 11 . rész 3. pontja szerint vehető figyelembe,
de ezek után a gyermekek után a 21 . ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott
meghatározott feltételek szerint
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek
nevelésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után
abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a
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csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) 43 . §- ának
(4) bekezdése szerinti létszámot .]

20. Iskolai oktatás
a) Iskolai oktatás az 1-4 . évfolyamokon

ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006 . tanévtől (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben 1-4. évfolyamon
oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti a következők szerint : a fai lagos összeg és
a tanulók létszáma szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány
százaléka az ellátott feladatra a Közokt . törvényben előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok
ténylegesen megtartott tanítási óraszáma a Közokt . törvényben az intézmény számára előírt
összes óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapjában .1, amelyekben az osztályok
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt . tv. 3. számú melléklete I .
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak
- a 2005/2006. tanévben induló 1 . évfolyamon a 65 %-át,
- a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a
2-4. évfolyamokon) együttesen az 50%-át.
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban - a 21 . ab) pont
alapján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt
vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának
számításánál a Közokt . tv. 3. számú melléklete 11 . rész 3. pontja szerint vehető figyelembe,
de a[z] gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
résztvevő tanuló(k) után - beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21 .
ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint .
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát . Az így figyelmen
kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív
hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az osztályoknak az
átlaglétszáma eléri a Nek . tv . 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot]

b) Iskolai oktatás az 5-8 . évfolyamokon

bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006 . tanévtől
FAJLAGOS ÖSSZEGE: l0 000 forint/tanuló
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006 . tanévtől (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben 5-8 .
évfolyamon - a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók
létszáma után igényelheti a következők szerint : a fajlagos összeg és a tanulók létszáma
szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka az ellátott
feladatra a Közokt . törvényben előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen
megtartott tanítási óraszáma a Közokt. törvényben az intézmény számára előírt összes



óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapában . (, amelyekben az osztályok
átlaglétszáma intézményi
szinten eléri legalább a Közokt . tv. 3 . számú melléklete 1 . Létszámhatárok cím alatti
osztály átlaglétszámnak
- a 2005/2006 . tanévben induló _5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén
a 7. évfolyamon a 65 `%-át,
- a 2005/2006 . tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a
6-8. évfolyamokon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8 .
évfolyamon) együttesen az 50%-át .
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban - a 21. ab)
pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi
tanulóval együtt vesz részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az
osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt, tv . 3. számú melléklete 11. rész 3 .
pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
résztvevő tanuló(k) után - beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21 .
ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint .
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett osztályok létszámát . Az így figyelmen
kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív
hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az osztályoknak az
átlaglétszáma eléri a Nek. tv . 43. § -inak (4) bekezdése szerinti létszámot]

1ndoko1ás

A költségvetési törvényben bevezetett új kiegészítő normatíva, amely a fejkvótát az
osztálylétszámhoz köti . Ehelyett 2005 szeptember 1-töl - a következő tanévtől - e kiegészítő
normatíva az ellátás szakszerű elvégzéséhez kapcsolódik az óvodákban és az általános
iskolákban .

Budapest, 2004 . december 7 .
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