
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Költségvetési és pénzügyi bizottság

n

Érkezett :

1 s Hivatala

rnT/4 o'~45

2005 NOV 2 3.

Tisztelt Elnök Asszony!

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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A 3. számú melléklet 18. pontjának az alábbi módosítását javasolom :

,,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 :

	

[40000159000, 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 díjfizetési kötelezettséget
választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti [hat]négy foglalkozást biztosítanak. A több
tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze ."

Bizottsági módosító javaslat!



Indokolás

Az önkormányzati közszolgáltatások feltételeinek javítása érdekében nőnek az alapfokú
művészetoktatás normatívái .

Budapest, 2005 . november 23 .
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