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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(TI] 77001881. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának
(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat 3. sz. melléklete 17Z pontjának ac)
alponttal történő következő kiegészítését javasolom :

3.sz. melléklet

„17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

FAJLAGOS ÖSSZEG: 464 000 forint/fő

aa) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az
általános iskola 1-8 ., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8 ., és a hat évfolyamos gimnázium 7-
8 . évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben az illetékes
szakértői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban : rehabilitációs bizottság) szakvéleménye
alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek,
tanuló után. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a
többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott
csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést,
oktatást.

Kapcsolódó módosító javaslat!



A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha
tanulmányi kötelezettségét a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, továbbá, ha a
nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003 . (11. 19.) ESzCsM rendelet 1 . §-ának(1) bekezdésében
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít .

Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt . tv .
27. §-ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott - speciális szakiskolába, készségfejlesztő
szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is .

ab) A hozzájárulás 70 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében rehabilitációs bizottság a képzési
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet (a
továbbiakban: 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet) 17 . §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2005/2006. tanévet, illetve a 2006/2007. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2006/2007 . tanévet
a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint
szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el
a rehabilitációs bizottság a 14/1994 . (VI . 24.) MKM rendelet 13 . §-ának (5)-(7) bekezdése
alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig
igényelhető .

ac)2006. szeptember 1-iétől a hozzájárulás 120 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat
azok után a gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt . tv . 3 . számú mellékletének II/3 . pontja
szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál három
gyermekként, tanulóként kell számításba venni .
2006. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 90 %-a vehető igénybe azok után a jzvermekek,
tanulók után, akiket a Közokt . tv. 3 . számú mellékletének II/3 . pontja alapján az óvodai
csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell
figyelembe venni."

Indokolás

A javaslat figyelembe veszi, hogy nem ugyanolyan mértékű törődést igényelnek a sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók . Statisztikai nyilvántartás szerint az összes érintett
gyermek, tanuló létszáma 71 ezer fő . Ebből kb . 15% az, aki az emelt szintű hozzájárulásra
jogosult. A magasabb hozzájárulás fedezete az alacsonyabb normatív hozzájárulás . A változás
időpontja azért 2006 . szept. 1 ., mert addig az időpontig az érintett kört felül lehet vizsgálni,
szükség esetén vissza lehet helyezni az általános felkészítést végző óvodába, iskolába .
Ugyanakkor a változásra az új nevelési, tanítási év kezdő napja kerülne sor .

Budapest, 2005-12-06


	page 1
	page 2

