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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/2799 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a
Házszabály 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/5601/302. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő.

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai

1 Normatív hozzájárulások

26 Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket
fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához

18367,8 +1706,9 200747

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5351,3 -400,0 4951,3
1 Működési költségvetés 65,0 65,0

3 Dologi kiadások 1972,9 -400,0 1 572 9
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Fejezeti tartalék 780,9 780,9 -775,9 -775,9 5,0 5,0
XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2432,9 -399,0 20339
1 Működési költségvetés 1886,3 1886,3

1 Személyi juttatások 2104,4 -300,0 1 804 4

2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,7 -99,0 594 7
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

8 Távközlési Szolgálat 1 988,5 -132,0 1 856 5

1 Működési költségvetés 409,2 409,2



1 Személyi juttatások 625,1 -100,0 5251'

2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,2 -32,0 1712



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 26 .
pontja c) alpontjának az alábbi módosítását javasoljuk :

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési
önkormányzatok feladatellátásához

c) A kistelepülések támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [12 500] 22 000 forint/gyermek, tanuló
A kiegészítő hozzájárulást a következő feltételek fennállása esetén az a települési
önkormányzat veheti igénybe, amely 2003 . augusztus 1-jén önálló közigazgatási jogállással
rendelkezett és az óvoda, iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal :

ca) Kiegészítő hozzájárulást vehet igénybe az az önkormányzat, amelynek illetékességi
területén a lakosságszám 2999 fönél több, de a 3500 főt nem haladja meg, az általa
fenntartott
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,
- általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8 ., illetve nyolc
évfolyammal működő gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban
részt vevő tanulók után .
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehető igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
3500 főt .

cb) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az önkormányzat,
amelynek illetékességi területén a lakosságszám eléri az 1100 főt, de nem haladja meg
a 2999 főt, az általa fenntartott
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,
- általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc
évfolyammal működő gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban
részt vevő tanulók után .
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehető igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a
2999 főt .

cc) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az önkormányzat,
amelynek illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100 főt, az általa
fenntartott
- általános iskola 5-8 ., valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc
évfolyamos gimnázium 5-8 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő
tanulók után,
- általános iskola 1-4 . évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók

3. számú melléklet a 2003. évi. . . .törvényhez



után, ha a cd) pont szerinti hozzájárulást nem igényelheti .
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben
vehetö igénybe a kiegészítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén a lakosságszám nem érte el az 1100
főt .

cd) A kiegészítő hozzájárulás összegének négyszeresét veheti igénybe az az
önkormányzat, amelynek az illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100
főt, az általa fenntartott
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,
- általános iskola 1-4 . évfolyamára járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevö
tanulók után, ha az önkormányzat - a Kt. 85. §-ának (4) bekezdése alapján
készített önkormányzati intézkedési terv, illetve, ha ilyen készítésére az
önkormányzat nem köteles, a megyei fejlesztési terv alapján - az általános iskolai
nevelésről-oktatásról az 5-8 . évfolyamon . a b) pont szerinti feltételeknek
megfelelően létrehozott - társulás keretében gondoskodik . Ha a települési
önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben, a 4 . évfolyamnál
magasabb évfolyamon nemzeti kisebbségi iskolai nevelést-oktatást biztosít, egyéb
feltételek megléte esetén a hozzájárulást társulásban való részvétel nélkül is
igényelheti .
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, akkor az 1100 fő
alatti lakosságszámú önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók után jár a hozzájárulás .
A ca)-cd) pontban meghatározottak alapján igényelhető hozzájárulás kétszeresét igényelheti
a helyi önkormányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi két tanítási nyelvű óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két
tanítási nyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást
biztosít .
Ha a társulást a 2004/2005 . tanévtől az e törvény 5 . sz. melléklete 20 . pontjában foglaltak
szerint szervezik meg, a kistelepülési támogatás 4/12-ed része (2004 . szeptember 1-jétöl
december 31-éig) az így létrehozott intézményfenntartó társulás forrásaiba beszámít,
melyhez ezen felül a pályázati kiírás alapján igényelhető további központi költségvetési
támogatás .
A c) pont alatti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen
igényelhetők ."

Indokolás

A kistelepülések csödközeli helyzetbe jutnak a jövő évi új adónemek, illetve adóváltozások
miatt. Ez a körülmény nagyban megnehezíti ezeknek az önkormányzatoknak az alapfokú
iskolai oktatás színvonalának biztosítását . Ehhez nyújt segítséget a megemelt normatíva .

Budapest, 2003 . december 2.

Dr. Kovács Zoltán


