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Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló, T/17700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően - az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk:



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzáiárulások 00 + 1 548,0 1 548 0

XVII
I

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 26511,8 -1 500,0 25011,8

Működési költségvetés 3474,2 3474,2 3474,2
Dologi kiadás 10431,8 -1 500,0 8931,8

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 48,0 -48,0 0,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 48,0 -48,0 0,0



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú mellékleteinek az alábbi
módosítását javasoljuk :

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

30. Peda2óciai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások

a) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

2 560 forint/pedagógus

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt . tv . 40 . §-árak (10)
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfejlesztési
rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt . tv . 85 . e-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 2005/2006 . tanévi nyitó, és a 2006/2007 . 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 .

b) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

740 forint/gyermek, tanuló

A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügy-igazgatási ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt . tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez e melléklet 15 . pontja, a 16. a), b), c), d) pontja és 17 . a) pontja szerint
számított együttes gyermek- és tanulólétszám után .

Indokolás

A javaslat a kormány által megszüntetni tervezett normatívákat helyez vissza a törvénybe, melyek mögött
törvényben rögzített kötelezettségek állnak . .

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

Budapest, 2005 . november 4 .
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