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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:



a Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

1 Normatív hozzájárulások

15 Ovodai nevelés 61449,8 +920,2 62370,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

1 Normatív hozzájárulások

16 Iskolai oktatás 286 052,9 +11022,0 297 074,9

IX . Helyi önkormányzatok támogatásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Alapfokú művészetoktatás 9151,2 +3365,3 12516,5

1}t, Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

3290,0 -2000,0 1290,0

XI Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 7946,0 -4000,0 3946,0

XIII . Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

39 Fejezeti tartalék



2 Fejezeti államháztartási tartalék 8329,1 -4 000,0 4329,1

}v Gazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 7041,1 -3000,0 4041,1

X. Miniszterelnöki Hivatal

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 5000,0 -2307,5 2692,5

Megl 'egYzés: a. formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás Hintethető
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



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 15., 16-,

18. pontjának a következő módosítását javasolom:

18 . Alapfokú művészetoktatás

a) Zeneművészeti ág

Fajlagos összeg :

	

[80 000] 107 100 forint/fő
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b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

Fajlagos összeg :

	

[40 000160180 forint/fő

15 .

„3. számú melléklet

Óvodai nevelés

Fajlagos összeg :

	

[199 000] 213 180 forint/fő

16 . Iskolai oktatás :

a) Iskolai oktatás az 1-4 . évfolyamon

Fajlagos összeg :

	

[204 000] 218 280 forint/fő

b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon

Fajlagos összeg :

	

[212 000] 226 440 forint/fő

c) Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamon

Fajlagos összeg :

	

[262 000] 267 240 forint/fő

214 200 forint/fő

d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

Fajlagos összeg :

	

[210 000]

e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

114 240 forint/főFajlagos összeg :

	

[112 000]



Budapest, 2005 . november 3.

Sisák Imre

Magyar Demokrata Fórum

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetése az óvodai nevelés, iskolai oktatás és
alapfokú művészetoktatás területén visszalépést jelent a 2005 . évhez viszonyítva . Módosító javaslatunk a
2005 . évi fajlagos összegek tervezett inflációval arányosan megnövelt összegét tartalmazza . Amennyiben
az oktatási normatívák a jelenlegi szinten maradnak, az komoly következményekkel jár és jelentős
hátrányt okoz annak az önkormányzati szférának működésében, amely költségvetési támogatása 2005-ről
2006-ra számottevően csökken .
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