
Költségvetési és pénzügyi bizottság

dr. Szili Katalin asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102.§ (1) bekezdése (121 . § (7) bekezdése) alapján a
Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 96. §-ának elhagyását javaslom :

[Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 . évi
CXXIV törvény módosítása

96. §

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló - módosított -
1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a (2) - (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden évben a
költségvetési tervezéskor ismert adatok alapján történik, az éves költségvetésről
szóló törvényben, a közoktatási törvény szerint államilag előírt oktatási feladatok,
illetve a szociális törvényben meghatározott szolgáltatások számított
igénybevételének figyelembevételével .

(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az
önkormányzatok szociális ágazati, illetve a közoktatási törvényről szóló 1993 . évi
LXXIX. törvény szerint államilag előírt ellátás keretében a közoktatási szakfeladatra
fordított működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az
intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított előirányzatból
adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és
egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított
összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás
számított összege."I
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Bizottsági módosító javaslat!



Budapest, 2004. december
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Indokolás

A hatályos törvényszöveg megfelelően rendezi az egyházi fenntartók önkormányzati
intézményekkel megegyező mértékű normatív hozzájárulása és támogatása kérdését .

I
varga Mihály

a bjzottság elnöke
kN
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