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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §'-a (1) bekezdésében foglaltaknak
mégfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasolom:

Módosító javaslat



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

18 Alapfokú művészetoktatás 9151,2 +3660,5 128117

2 Központosított előirányzatok

[24] [Alapfokú művészetoktatás támogatása] 1000,0 -1000,0 0-0

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

1 Humánszolgáltatások normatív állami finanszírozása 65110,0 +2000,0 67 1100

1 Működési célú támogatás

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65 110,0 +2000,0 67 1100

XXII
I

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 4800,0 -2660,0 2 140 0

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -2 660,0 2 140 0

XXII PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1

1

Pénzügyminisztérium igazgatása

Működési költségvetés 845,5

4299,6

845,5

-400,0

845,5

3899 .6



1 Személyi juttatások 3062,7 -200,0 2862,7

2 Munkaadókat terhelő járulékok 872,4 -100,0 772 4

3 Dologi kiadások 1071,2 -100,0 971 2

XVII TERÜLETFEJLESZTÉS

4

1

Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

Működési költségvetés

904,7 -420,0 484 7

1 Személyi juttatások 433,4 -187,0 246,4

2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,9 -93,0 936,9

3 Dologi kiadások 182,3 -100,0 82,5

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,6 -40,0 60,00

XIV IGAZSÁGÜGYI MIMINISZTÉRIUM

1

1

Igazgatási Minisztérium igazgatása

Működési költségvetés 1863,6

2949,7

1863,6

-400,0

1863,6

25497

3 Dologi kiadások 1926,3 -400,0 1 526 3

XIV IGAZSÁGÜGYI MIMINISZTÉRIUM

1

1

Igazgatási Minisztérium igazgatása

Működési költségvetés 1863,6

2949,7

1863,6

-400,0

1863,6

1 549 7

1 Személyi juttatások 2055,0 -260,0 1795,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 632,0 -140,0 592 0

XII FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

1

1

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi
igazgatása

Működési költségvetés 325,1

4242,0

325,1

-400,0

325,1

3842,0

1 Személyi juttatások 3 107,0 -207,0 2900,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 937,7 -103,0 834 7

3 Dologi kiadások 689,4 -90,0 599 4

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



1 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat3 . számú melléklete 18.

pontjának a következő módosításátjavasoljuk.

„18. Alapfokú művészetoktatás

3

3. számú melléklet a 2005. évi. . . . . . . . . törvényhez

a) Zenemüvészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[80 0001115 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 . (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni
foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után .

b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[40000165 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészetí, szín- és bábművészeti ágán tanulók, létszáma
után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő
tanulók után is .

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy
jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül,
vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul .

A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget
választotta[, és a választott képzés keretében számára legalább heti hat foglalkozást biztosítanak]. A
több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze ."

2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat5 . számú melléklete 24.

pontjának törlését javasoljuk:

5. számú melléklet a 2005. évi. . . . . . . . . . .törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

[24. Alapfokú művészetoktatás támogatása

Előirányzat :

	

1000,0 millió forint

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott művészeti iskolák kiemelkedő
szakmai teljesítményének elismerésére .



A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási
miniszter a szakmai szervezetek bevonásával - a belügyminiszter és a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével - 2006. március 31-éig rendeletet ad ki .]

Indokolás

1 . A törvényjavaslat szövege ellentétes - mint az ÁSZ is megállapította - - a közoktatási törvény 118 .§ (4)
bekezdésével, de ellentmond a közoktatási törvény 1 . számú melléklete, Második része, a A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI cím, A normatív hozzájárulás
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása alcím c) pontjával .

„A helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell
érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegét . A nem állami, nem helyi önkormányzati
intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások összege nem lehet
kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére u yanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás ."

Második rész, A KÖLTSÉGVETÉSI HOZ ÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI, A normatív hozzájárulás
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása

„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb egy művészeti képzésben lehet figyelembe venni akkor,
ha az adott tanítási év első napjáig legalább a hatodik életévét eléri, illetve tanköteles, vagy tankötelezettségének megszűnése
után iskolába jár és huszonkettedik életévét nem töltötte be a következők szerint :

- egy tanulóként kell figyelembe venni azt, aki részére az iskola a tanítási év átlagában legalább heti négy foglalkozáson való
részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra (szakra) jár,

- azoknak a tanulóknak a számát, akik részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanóra foglalkozásnál kevesebbet
biztosít, kettővel el kell osztani,

- az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, mint az első alapfokú évfolyamra
járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál az előképző évfolyam és az első alapfokú évfolyam tényleges létszámát
kell figyelembe venni;"

2. A művészetoktatási pályázati alapból való részesedés feltételeinek kidolgozása szakmailag
megalapozott módon a rendelkezésre álló rövid idő alatt lehetetlen .

Budapest, 2005 . október 28 .
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