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Zárószavazás előtti
módosító iavaslat

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló T/17700 . számú - törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó egységes
javaslatához a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot
terjesztem elő :

- A törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a pontjának a következő módosítását

javasolom :

„(1) a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás
illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3 . számú melléklet 15-[20.
és]22. pontjában, az 5. számú melléklet 7 . .,19 ., 23[-24]27-28. pontjában, továbbá a 8 . számú
melléklet I . részének 1 ., 3[-4] . pontjában , valamint V . részének 2 .2 . pontjában megállapított, a
helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és
jogosultsági feltételek mellett ."

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő.

(Millió forintban, egy
tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT

ELÓIRÁNYZAT-MODOSITáS
+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TáS' KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-
TAS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS*

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű ekőirányzatok

2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humán szolgáltatások normatív állami
támogatása

1 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 66410,0 +1050,0 674600

1 Működési célú támogatások

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66410,0 +1050,0 674600

XX OKTATÁSI MINISZTERIUM

11 Fejezeti kezelésű ekőirányzatok

[121 [SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme] 170,0 -170,0 0 0

2 [Felhalmozási költségvetés]

4 [ Kormányzati beruházás] 170,0 -170,0 0 0

[13] [Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés] 100,0 -100,0 0-0

2 [ Felhalmozási költségvetés]

4 [ Kormányzati beruházás] 100,0 -100,0 0-0
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[14] [Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének
fejlesztése]

140,0 -140,0 0 0

[2 [Felhalmozási költségvetés]

[4] [Kormányzati beruházás] 140,0 -140,0 0-0

[4 Károly Róbert Faiskola kollégiuma] 200,0 -200,0 0 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[4] [ Kormányzati beruházás] 200,0 -200,0 00
x{ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű ekőirányzatok

20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 369,0 -214,0 155,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 369,0 -214,0 155.0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű ekőirányzatok

[34] [Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] 126,0 -126,0 0 0

1 [Működési költségvetés]

1 [Személyi juttatások] 95,5 -95,5 0 0

2 [Munkaadókat terhelő járulékok] 30,5 -30,5 0 0

}O( OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű ekőirányzatok

43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása 337,0 2370

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 150,0 1500

2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 48,00

3 Dologi kiadások 29,5 29,00

2 . Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadás 100,0 -100,0 0 0



Budapest, 2005 . decembrer 16 .

Indokolás

A módosító javaslat az Alkotmánybíróság döntésének tesz eleget .

A törvényjavaslat bizonyos normatívákból, p1 . a bejáró normatívából, a kitelepülési iskolák
támogatásából, a nemzetiségi iskolák kiegészítő támogatásából kizárja a nem állami
fenntartókat. A törvényjavaslat ezen túl a közoktatási normatívákat két részre bontja . A nem
állami fenntartók kizárólag a 3 . számú mellékletben szereplő, az ideinél alacsonyabb
normatívákból részesülhetnek, nem részesülhetnek viszont a 3 . számú mellékletből a 8 . számú
mellékletbe átcsoportosított normatívákból, amely a tervezet szerint kizárólag a többcélú
kistérségi társulások óvodáiba, iskoláiba járó gyerekek számára járna . A hatályos
jogszabályok alapján a nem önkormányzati intézmények és az egyházak alanyi jogon végzik
az oktatási tevékenységet, ez utóbbiak finanszírozása az állami, önkormányzati
intézményekkel azonos mértékű kell, hogy legyen (1990 . évi IV . törvény, 1997 . évi CXXVIII .
törvény, egyházakkal kötött megállapodások és az Apostoli Szentszékkel kötött nemzetközi
szerződés) . Az Alkotmánybíróság a 15/2004 . (V.14.) AB határozatban a tavalyi évben
semmisítette meg a szociális törvénynek azt a rendelkezését, amely bizonyos, az egyház által
végzett szociális tevékenység esetén az állami támogatásból kizárta volna az egyházat . Az AB
kimondta, hogy ha az állampolgár úgy döntött, hogy az egyházi intézményfenntartó
szolgáltatását veszi igénybe, akkor e döntés alapján az egyházi intézményfenntartónak jár az
állami támogatás. Az Egyháznak az általa nyújtott közszolgáltatásért az állami támogatás
minden olyan esetben jár, amikor az egyházi közszolgáltatást az állampolgárok igénybe
veszik .
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