
Országgyűlési képviselő /

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/689 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában~, 102. ~-a (1) bekezdésében * (121. ~-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 11. ~ (3.) bekezdésének következő módosítását` javasolom :

"11 . § (3) A Feot. 9lD . §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája
[820,0] 1000,0 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik .

- A törvényjavaslat 2003 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom:



_2_

Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

; .~leglegyzes : a formarryomtatvanyon tartabndag-logJradag osszetartozó, részelemeiben egyurastól elvalaszthatatlan elovanyzat-módosítás Nintetketőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathozira csolód 'o bevétel va a tám
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S fámogatásokat részletezőmellékletmódosítására bányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmásmellékleteivel A részelőirányzatokat normatívákat tartabnazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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1i XIII . HONV DELMI MINISZT RIUM

Í ~ Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -14 360,8 36 306,2
1 Mrlködési költségvetés

i _
3 Dologi kiadások 31 460,7 -14 360,8 17 pgg g
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XI . BELÜGYMINISZT RIUM

Í
.

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

I
24 Kiegészít ő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 54 191,7 +14 360,8 68 552,25
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- Az előzőekben.részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3, számú melléklete
24, pont b) alpontjának a következő módosításátk (elhagyását/kiegészítését) javasolom:

3. számú melléklet

	

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
"24. Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz

b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[17 000] 21 500 forint/gyermek, tanuló

ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat utoljára a 2002/2003 . tanévre
(a 2003. költségvetési év első nyolc hónapjára) az általa fenntartott általános iskola 1-8 .
évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 . évfolyamára, hat évfolyamos gimnázium 7-8 .
évfolyamára járó, tanköteles, nappali rendszerű oktatásban résztvevő , a család gondozásában
lévő , hátrányos helyzetű tanulók - Kiegészítő szabályok 1 . a) pontja szerint számított - létszáma
után .

A hátrányos helyzetet az iskolaigazgató javaslata alapján a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyző állapítja meg a Gyvt. 19. §-a alapján rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő , illetve ugyanezen törvény 138. § (2) bekezdése
alapján védelembe vett gyermekekrő l - a 2002 . augusztus 31-ei tényleges létszám
figyelembevételével - készített nyilvántartás alapján . Az iskolaigazgató javaslata alapján
kivételesen indokolt esetben az a tanuló is figyelembe vehető , aki nem szerepel az említett
nyilvántartásban . Ezeknek a tanulóknak a száma nem lehet több az iskola tanulólétszámának
5%-ánál .

A kiegészítő hozzájárulást a tanulást közvetlenül segítő tantárgyi foglalkozások, tantárgyi
korrepetáló, személyiségfejleszt ő és tehetséggondozó programok megvalósítása esetén lehet
igényelni, ha a programokat külön terv alapján, tanulónként legalább heti öt órában, maximum
tizenöt fős csoportokban szervezik meg. A hozzájárulás az e programokban részt vevő
gyermekek után igényelhető az egyes intézményekben nappali rendszerű oktatásban résztvevő
tanulók létszámának legfeljebb 30 %-áig .

Nem igényelhető a hozzájárulás, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Kt . 1999-ben megállapított
27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha a 20.
cd) pont szerint az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy ha 21 . a) pont
alapján különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesül, valamint, ha a 24. ca) pont
alapján roma kisebbségi oktatás keretében vesz részt felzárkóztató tehetséggondozó
oktatásban.

bb) A 2003/2004 . tanévtő l (először a 2003 . költségvetési év utolsó négy hónapjára) ez a
kiegészítő hozzájárulás igényelhető a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha
a tanuló a 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/D .§-óban meghatározott követelmények és az
oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató felkészítésben vesz
részt .
Nem igényelhető a hozzájárulás, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Kt . 1999-ben megállapított
27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha a 20.



cd) pont szerint az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy ha 21 . a) pont
alapján különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesül .

bc) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban
részt vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek,
tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését,
iskolai oktatását kis létszámú - legfeljebb tizenöt fős - óvodai csoportban, iskolai osztályban
szervezik meg.
Ez a hozzájárulás jár a szakiskolában a Kt . 1996-ban megállapított 27 . §-ának (7) bekezdése
szerinti szakképzési évfolyamokon szervezett (kifutó) felzárkóztató oktatásban részt vevő
tanulók után is .
Nem igényelhető a hozzájárulás, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Kt . 1999-ben megállapított
27 . §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban, vagy ha a 20. cd) pont
szerint az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy ha a 21 . a) pont alapján
különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesül, vagy ha a 24. ca) pont alapján a
2002/2003 . tanévben a roma kisebbségi oktatás keretében vesz részt felzárkóztató
tehetséggondozó oktatásban .

bd) A 2003/2004 . tanévtő l (először a 2003. költségvetési év utolsó négy hónapjára) e kiegészítő
hozzájárulás háromszorosa igényelhető a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után,
ha a tanuló a 11/1994 . (VI . 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az
oktatási miniszter által kiadott program szerint vesz részt integrációs nevelésben, oktatásban .
Nem igényelhető a hozzájárulás, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Kt. 1999-ben megállapított
27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha a 20.
cd) pont szerint az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy ha a 21 . a)
pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott ellátásban részesül .

be) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévbő l
a 180 naptári napot el nem érő , de 90 naptári napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló
után . A tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt
álló, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az
oktatást folyamatosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás négyszerese jár . A hozzájárulás
igénybevételét megalapozó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1 . j) pontjában foglaltak
szerint kell megállapítani . E hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási
jogcímű hozzájárulás nem igényelhető .
A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe .

Indokolás
A törvényjavaslat általános indoklása a 2,8 pontban tartalmazza a helyi önkormányzatok
forrásszabályozását, mely bemutatja az önkormányzatok feladat növekedésének forrásigényét
és a várható bevétel emelkedését .

A kimutatások alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok részére biztosított központi
költségvetési kapcsolatokból származó forrás csak a feladatok � előző" évi szinten tartását teszi
lehetővé.

Az átengedett SZJA helyben maradó részének és a gépjárműadó részesedésének növelése
nem biztosít több forrást az önkormányzatok részére, mert teljes egészében a 2002 .
szeptember 1 jei közalkalmazotti béremelés fedezetét szolgálja . Azoknál az
önkormányzatoknál, ahol a személyi juttatások aránya magas a dologi kiadásokhoz viszonyítva
a növekmény még a béremelést sem fedezi teljes mértékben .



A dologi kiadások legalább a tervezett inflációt követő emelésére központi forrás továbbra sem
áll rendelkezésre . Nem jelenik meg a normatív támogatás összegében az ágazati törvények
által már el ő írt többlet feladatok pénzügyi hatása sem .

Budapest, 2002. év november hó . nap
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