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Zárószavazás előtti
módosító javaslat

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 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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IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 . Normatív hozzájárulások

19 Kollégiumok közoktatási feladatai 21498,4 +3090,0 24588,4

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

3090,0 -3090,0 0-0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (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 összefúggésben 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 törvényjavaslat 3. számú mellékletel9.

pon ja a) alpontjának a következő módosítását (elhagyását/kiegészítését) javasolom :

19. Kollégiumok közoktatási feladatai

a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [318 000] 359 000 forint/fő

2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú mellékletel9.

pon ja d) alpon fának a következő módosítását (elhagyását/kiegészítését) javasolom :

d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [645 000] 779 000 forint/fő

Indokolás

A módosító javaslat biztosítja, hogy a kollégiumi állátásban részesülő gyerekekenek,
fogyatékos gyerekeknek ne csorbuljon az az alkotmányos joga, hogy a neki megfelelő
nevelésben, oktatásban részesüljön. A 2005. évi támogatás csökkenése ugyanis ezt
eredményezné .

Budapest, 2005 . decembrer 16 .
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