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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően - az Oktatási és
Tudományos Bizottság az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elo".

1.) A költségvetési törvényjavaslat 8.sz mellékletében „A helyi önkormányzatok normatív,
kötött felhasználású támogatásai, I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok
ellátásához" alatti 3. jogcím következő módosítását javasolom :

,,3 . Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 600 forint/gyermek, tanuló

a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és
működtetésével összefüggő beszerzésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék szerint - taneszközök és
felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők szerint :

aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3 . számú mellékletének a
19. a), a 20 . d), a 21 . aa), b)-d), a 22., 23 . pontja alapján meghatározott létszám után,
továbbá a 20. aa) pont alatti 1-4 . évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai
oktatásban résztvevők létszáma után .

ab) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhető az e törvény 3 . számú
mellékletének 20. ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13 . évfolyamon oktatásban
részesülők létszáma után .

Bizottsági módosító javaslat!



b) A támogatás [1751 162,11%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk
fenntartott közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések
korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az
oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások
beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 3. számú
mellékletének a 20. ba), [és] c), és 23 . a) és b) pontjában meghatározott, iskolai nappali
rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után .

[A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai
elektronikus adminisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez
szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos
költségekre fordítani .]

A támogatási összeget az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és
az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos
költségekre (együttesen szoftvereszköz), valamint hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások (együttesen hardvereszköz) beszerzésére kell fordítania a fenntartónak . A
normatíva rendeletben meghatározott hányadát hardvereszköz-beszerzésre kell fordítani .
Fenntartó-a közoktatási intézmények favára-kizárólag olyan hardvereszközt és
szoftvereszközt szerezhet be, amelyet az általa fenntartott közoktatási intézmények
igényelnek.

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának,
elosztásának részletes szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés
feltételeiről, rendiéről, az igénylés során érvényesítendő szempontokról az oktatási
miniszter rendeletet ad ki.

[E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet
útján határozza meg.]

Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó
előirányzat figyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében
- történik. Az a) és b) pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni ."

Indokolás :

A módosítással a közoktatási intézmények informatikai fejlesztésének összehangolt
megvalósítása eredményesebben, és fajlagosan alacsonyabb költséggel érhető el, ha az erre
szolgáló előirányzatból történő beszerzések egy eljárásban valósulhatnak meg .
Az érettségi vizsgára történő eredményes felkészülés érdekében szükséges továbbá a
kollégiumok informatikai fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök és felszerelések
beszerzése .

Budapest, 2004 . december 8.
A

dr. 'Jánosi György
elnök
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