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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kere-
teiróZ szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 .
§-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) *foglaltaknak megfelelően -

Bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatai-
nak) változásaként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 20. cd) alpontjának a következő
módosítását javasolom:

„20. Iskolai oktatás

c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

243 000 forint/tanuló

ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott gimnázium és
szakközépiskola 9-12., továbbá a Kt . 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29 . §- ának (2), (8)
bekezdésében meghatározott esetben a 13 ., valamint a szakiskola 9-10 . évfolyamára járó tanu-
lók után, a Kt .-ben meghatározott kötelező, nem kötelező, tanórán kívüli és egyéni foglalkoz-
tatási órakeretekben, valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti
neveléshez, oktatáshoz .

cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, mű-
vészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola 9-10 .
és a szakközépiskola 9-12 ., továbbá a Kt . 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2),
(8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a
központi program alapján - a Kt. 27. § (7), illetőleg a 29 . § (8) bekezdése szerint - ugyanab-
ban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai sza-
kasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz köve-
telményéit . A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájá-
rulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a
jogcímen a 20 . d) és a 20 . e) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető .

cc) A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Kt . 27 . §-ának (8) bekezdése alapján, a ke-
rettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt ve-
vő 9-10. évfolyamos tanulók után .

Bizottsázi módosító iavaslat!



cd) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a középiskolai
tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hát-
rányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg
az oktatást, nevelést . Továbbá először a 2004/2005 . tanévtől (a költségvetési év utolsó négy
hónapjára) azon 9 ., [felzárkóztató] előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik
számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Ta-
nulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási
program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést .

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe .

Indokolás

A módosítás indoka : felzárkóztató osztályt a Kt . szerint csak szakiskolában lehet indítani, míg
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi Programja alapján az előkészítő évet középisko-
lákban szervezik meg.

Budapest, 2003 . december,,
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