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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T111700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121 .
§-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő .

1 . A törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének az alábbi módosításátjavasolom :

,,(I) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az
általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 19-24 ., 26 .

és30. pontjában, az 5. számú melléklet 7 .1 [és] 22 . és26. pontjában, továbbá a
8. számú melléklet I . részének [1. és 3-7.] 2-3 . pontjában megállapított, a helyi
önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken
és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg ."

2. A törvényjavaslat 30. § (1) bekezdése a) pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„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 . pontjában, továbbá támogatás a 8. számú melléklet

I. részének 1 . és 3-7. pontjában] 19-24., 26.és30.pontjában,az 5.számú
melléklet 7 .,[és]22 .és26.pontjában, továbbáa8. számú melléklet I .részének[1 .
és 3-7.1 2-3 . pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek
mellett ."

Bizottsáizi módosító javaslat!

3. A törvényjavaslat 30. § (2)-(3) bekezdésének az alábbi módosításátjavasolom :
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„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és
támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997 . évi CXXIV . törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló
törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult :

a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján
kiszámított támogatási összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási
szolgáltatás számától [	1128 000 forint/év minden valós ellátott gyermek,
illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti
oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők - a 3. számú melléklet
19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma
alapján .

b) Egyházi felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye az e bekezdésben
meghatározott kiegészítő támogatásban nem részesül .

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek . tv. 47 . §-ának (4) és (13)
bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív
hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek . tv. 47 . §-ának (10)-(12) bekezdése szerint
minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után [	]128 000 forint/év
kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai
ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban,
gyógypedagógiai oktatásban résztvevők - a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d)
és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján ."

Indokolás

12. § (1)
A törvényjavaslat 3 ., 5 . és 8 . számú mellékletével való összhang megteremtése miatt
indokolt a javasolt pontosítás .

30.§(1)a)
A módosítással lehetővé válik, hogy a nem állami intézményfenntartók a 3 . számú
melléklet 19-20-21 . pontja alapján kiegészítő hozzájárulásban részesüljenek .

30. § (2)-(3)
Az egyházi fenntartók és az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézmények kiegészítő támogatása az önkormányzatok közoktatási célú
normatív hozzájárulásai és támogatásai figyelembe vételével kerülhet megállapításra .

Budapest, 2004. december c
'`Varga Mihály

a bizottság elnöke


