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A Magyar Köztársaság 2006. évi kö Ugvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat: 30. §-ának (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 . évi CXX1V . törvény

(a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6 . §-ában meghatározottak szerint
kiegészítő támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg -

függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától -, [	] 128 970 forint/év

minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai
ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai
oktatásban részt vevők - a 3. számú melléklet 15 ., 16 . a)-d) és 17 . a) pontjaiban figyelembe vehető
- létszáma alapján . E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló
intézményében oktatottjai után nem jogosult .

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47 . §-ának (4) és (13) bekezdése
alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson
túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve
oktatott tanuló után [	] 128 970 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra
jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési
elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3 . számú melléklet 15 ., 16 . a)-d)

és 17 . a) pontjaiban figyelembe vehető - létszáma alapján .

Indokolás

A javaslat a közoktatási feladatot ellátó egyházak és országos kisebbségi önkormányzatok fajlagos
kiegészítő támogatásának 2006 . évi mértékét rögzíti .
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Budapest, 2005. december 7 .

arga Mihály

a bizottság elnöke V

Bizottsági módosító javaslat!
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