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Módosító javaslat!

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

módosító javaslatot

terjesztek elő.

1.) A költségvetési törvényjavaslat 8.sz mellékletében „A helyi önkormányzatok normatív,
kötött felhasználású támogatásai, I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok
ellátásához" alatti - itt felsorolt - jogcímek és Kiegészítő szabályok következő
módosítását j avasolom :

1 . Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

15 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és
továbbképzés megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993 .
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt. tv.) 20-21 . §-ában és a 122 . §-ának (3)
bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a
Közokt. tv. 22 . §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai
előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006 . tanévi
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított
létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát .
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 . (XII . 22.)
Korra. rendelet (a továbbiakban: 277/1997 . (XII. 22.) Korra. rendelet) előírásainak
megfelelően használható fel . Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik . A
tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a szakvizsgáról, illetve



továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel,
egyéb okirattal kell alátámasztani .

b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

10 000 forint/pedagógus

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok
felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez .

Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20 . §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt
típusú intézményekben, valamint az f) és g) pontján belüli, a 20 . §-a (2) bekezdésében
felsorolt intézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott
középiskolában, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a
2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes
munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a
helyi önkormányzat rendeletében az érintett intézményekben meghatározott,
engedélyezett álláshelyek számát .

A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997 . (VI. 13 .) Korm. rendelet 17/A . §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató
tanár részére előírt, felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel
költségeire használható fel a 277/1997 . (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal
azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik . A tárgyévi támogatással
történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal kell
alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl ."

[2 .] 1 . A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

ELŐIRÁNYZAT :

	

2 000,0 millió forint

[a)] Az előirányzat [50 %-a] a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye
(főváros) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3 . számú
mellékletében közoktatási célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti
előirányzata arányában .

A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési,
üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható .

[b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye
területén lévő többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi
társulásokban résztvevő települések az e törvény 3 . számú mellékletének 20 . aa) és
20. ba) pont szerinti létszámon belül a nappali rendszerű általános iskolai 1-8 .
évfolyamos oktatásban részt vevő tanulóinak létszáma alapján. A támogatás a
többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban és
az általuk fenntartott intézményekben meglévő informatikai berendezések
korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási
tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások
beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel . E támogatás részletes
feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 2005 .
március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.]



A közalapítványnak az éves [a) és b) pont szerinti] támogatási összeg felhasználására
vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az
elszámolás alapja.
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás
nem fordítható .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében
történik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével . A közalapítványnak a megyei (fővárosi)
önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell .

A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg
maximum 2%-a használható fel .

[3.12 . 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 .

b) A támogatás 175 %-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), 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 .

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 .

[4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás



FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

720 forint/gyermek, tanuló

A támogatást helyi ónkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19 . a)
pontja, a 20. aa), ba), c), d) pontja és 21 . aa), b), pontja szerint számított együttes
gyermek- és tanulólétszám után .

A támogatás 40 %-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez,
illetve fenntartói döntés-előkészítéshez - a Közokt. tv. 101 . §-ában meghatározott
névjegyzék szerint -szakértői vélemények beszerzésére kell fordítania .

A támogatás fennmaradó 60 %-a a Kőzokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési,
oktatási intézmények számára, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata
szerint pedagógiai szakmai szolgáltatásra jogosult, OM azonosítóval rendelkező
közoktatási intézménytől történő - megvásárlását szolgálja .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás
alapján, a költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek
figyelembevételével történik . A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell
alátámasztani .

5. Minőségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 500 forintlpedagógus

A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Kőzokt . tv. 40. §-ának
(10) bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program
végrehajtásához, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők
igénybevételéhez, továbbá a Kőzokt tv. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott
önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához . Az igényjogosultság alapja
a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122 . §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú
intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Kőzokt . tv. 22. §-ában felsorolt
intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben
foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási
statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így
megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás
alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen
elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő
elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és
bizonylatokkal, egyéb irattal kell alátámasztani .]

[6.] 3. Pedagógiai szakszolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[1025 00011020 000 forint/közalkalmazott

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3. számú mellékletének 21 . aa) és
b) pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat,
továbbá előbbi intézményekben a 21 . c)-d) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási
feladatokat ellátók kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai
munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006 . tanévi nyitó közoktatási statisztikai



becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a
Közokt. tv . 33 . §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34 . §-ában, valamint a képzési kötelezettségről
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994 . (VI. 24.) MKM rendelet 1 . §-ának (3)
bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg .

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a
költségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik . A tárgyévi
támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani .

[7 . Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

1300 forint/tanuló

A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3 . számú mellékletének 20 .
aa), ba), c), d) és 21 . aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű
oktatásban résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1 .
h) pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai
sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában
foglaltakat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.]

Kiegészítő szabályok:

1 . Pénzellátási szabályok

[a) Az 1., a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23 .
§-ának (2) bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik .]

[b)] a) Az [2 .] 1 . pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
január 25-éig, április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik .

[c)] A 2-3 . pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi
önkormányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával
egyidejűleg történik .

2 . Az 1- [3.] 2. pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem
terhelt - maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési
kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben . E pontokban
meghatározott támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2005/2006 . tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2006 . évi zárszámadás
keretében történő elszámolási kötelezettséggel . A tanév végét követően 2006 . július 31-éig
dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzatok felhasználását .
A [4-7.1 1. pont[ok]ban meghatározott támogatás[ok] teljes összegével 2005 . december 31-ei
zárónappal kell elszámolni és az év végi maradvány[oka]t a központi költségvetésbe vissza
kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint .

3 . A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a
kiegészítő támogatások az I . 1- [7] . 3. jogcímnél meghatározott feltételek szerint
igényelhetők, illetve számolhatók el .



1 . A költségvetési törvényjavaslat 3.sz melléklete „A helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásai" cím alatti 24 . Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
jogcímének következő módosítását javasolom, továbbá a cím e) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási [szakmai] nevelési, oktatási feladatokhoz"

[e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint
megszervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

10 000 forint/vizsga

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák
lebonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 2005. májusi-júniusi időpontban
középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005 . szeptemberi-októberi javító-,
középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma .

A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ban meghatározott ingyenes vizsgák
után vehető igénybe .
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban : Áht.) 101 . §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik : a
hozzájárulás 80 %-ának megfelelő ősszeg átutalása május 25-éig, 20 %-ának
megfelelő összeg átutalása szeptember 25-éig. Az elszámolás a 2005 . évben az
érettségi-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát
megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1 . C)
pontjában foglaltak figyelembevételével .

e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG:	1300 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3 . számú mellékletének 20 .
aa), ba), c), d) és 21 . aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű
oktatásban résztvevőknek az e törvény 3 . számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1 . h)
pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai
sporttevékenységről szóló 16/2004 . (V . 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3 . §-ában
foglaltakat is- az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához .

2.) A költségvetési törvényjavaslat 3.sz melléklete „A helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásai" cím alatti jogcímeinek következő, új 30 . számú jogcímmel való kiegészítését
javasolom :

„30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások

b) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :	2 500 forint/pedagógus

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt . tv . 40. §-ának (10)
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a
minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt
tv. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program
végrehajtásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt . tv. 20-21 . §-ában és a 122 . §-ának (3)



bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv.
22 . §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005 . tanévi nyitó, és a 2005/2006 . tanévi nyitó
közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma . Az
így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát .

c) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG:	720 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai, vagy tanügyigazgatási
ellenőrzéshez, illetve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt . tv. 36. §-a alapján
szervezett, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú
mellékletének 19. a) pontja, a 20 . aa), ba), c), d) pontja és 21 . aa), b), pontja szerint számított
együttes gyermek- és tanulólétszám után ."

Indokolás

A javaslat növeli az önkormányzatok mozgásterét a szakmai, pedagógiai színvonal
növelésének megoldása terén .

2004. december 9 .

Varga Mihály
tti
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