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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelel ően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2008. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 8 . számú melléklete IV. 2.2.1. a)

pontja következő módosítását javasolom :

8.számú melléklet a 2007. évi. . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatás a

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat

„ a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[100 000] 110 000 forint/fő /év

— 2008 . évben [időarányosan 4] 12 hónapra,
— 2009 . évben időarányosan 8 hónapra.

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[80 000] 88 000 forint/fő/év

— 2008 . évben [időarányosan 4] 12 hónapra,
— 2009 . évben időarányosan 8 hónapra.

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott — a
Kiegészítő szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeket teljesítő — óvodákba, iskolák 1-8 . évfolyamára
járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint :

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után,
akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye ,
telephelye stb .) szerinti településen van. [A 10 000 fő lakosságszám feletti település i
önkormányzatok területén m űködő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az
alaptámogatás 60 %-ának megfelel ő támogatás vehető igénybe .]

ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodás i
hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás
vehető igénybe. [A 10 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok területé n
működő intézmények székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkez ő gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 30 %-ána k
megfelelő támogatás vehető igénybe .] E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró
gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhet ő . E támogatás szempontjából a
külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak min ősülnek . ”

Indokolá s

A javaslat növeli a támogatás mértékét . A közoktatási feladatokat átvállaló 10 000 fő feletti településeket
a törvényjavaslat jogtalanul hozza hátrányos helyzetbe .

A javaslat forrását egy másik módosító javaslat teremti meg .
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