
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
a T117700/694 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő .

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :
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Érkezett: 2005 NOV 15 .

Kapcsolódó 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 12811,7

XVII
I

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 26511,8 -1500,0 25 011 8

1 Működési költségvetés 3474,2 3474,2 3474,2

3 Dologi kiadások 10431,8 -1 500,0 89318

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése 640,0 -640,0 0-0

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 485,0 -485,0 00
2 Munkaadókat terhelő járulékok 155,0 -155,0 00

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása 437,0 -437,0 0,0

1 Működési költségvetés



i Személyi juttatások 150,0 -150,0 0,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 -48,0 0,0

3 Dologi kiadások 129,5 -129,5 0,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 -9,5 0,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 -100,0 0,0

XIII HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM

1

1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Működési költségvetés

6645,2 -600,0 6045,2

1 Személyi juttatások 4316,8 -267,0 4049,8

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1296,4 -133,0 1163 .4

3 Dologi kiadások 914,3 -200,0 714 3

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

1

1

Belügyminisztérium központi igazgatása

Működési költségvetés 10,0

4243,5 -500,0 37435

1 Személyi juttatások 2832,4 -267,0 2565,4

2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,4 -133,0 634 4

3 Dologi kiadások 587,1 -100,0 487 1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető 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

a) Zeneművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[80 000 105 000 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 :

	

[40 000 59 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, 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 díj fizetési 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 .

Indokolás

A megjelölt fajlagos összegek megegyeznek a 2005 . évi költségvetési törvényben rögzített fajlagos
összegekkel. A csökkentés törvénysértést valósítana meg, miután a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX.
törvény 118 .§ . (4) bekezdése értelmében 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 .
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3. számú melléklet a 2005. évi. . . . . . . . . törvényhez
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