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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 megfelelően -

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 3 . számú melléklete 16. pontja

16.6.3. alpontjának a következőmódosítását javasolom :

3. számú melléklet a 2007. évi . . . .törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulása i

/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások/

/16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához/

„16.6 .3 .Kistelepülések támogatása

16.6 .3 .1 . Az1500fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

49500forint/fő /év

A hozzájárulást a 15 . pont alatti, valamint a 17 .3. pontokon belül figyelembe vehető óvodás
gyermekek és az 1-4 . évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után
igényelheti az 1500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó
önkormányzat az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetésea
társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézmény székhely e
szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti és az óvoda, és/vagy az iskola
fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal .

16.6 .3 .2 . Az1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

27 500forint/fő/év

Ahozzájárulást a 15 . pont alatti, valamint a 17 .3 . pontokon belül figyelembe vehető óvodás
gyermekek és az 1-4 . évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vev ő tanulók létszáma után
igényelheti az 1501-3000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó
önkormányzat, - az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a
társulás keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza -, ha az intézményi társulá s
székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő közötti és az óvoda, és/vagy az iskola
fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal . ”

Indokolá s

A kormány szerint stratégiai ágazat az oktatást, annak minőségét javítani kívánja, és fontos céljána k
tekinti az esélykülönbségek csökkentését . A kormányzati ciklus második felében javulást ígért az orszá g
életében. A módosító javaslat 2008 . január 1-jétő l 10 %-os emelésre tesz indítványt .

Forrását egy másik módosító javaslat teremti meg .



Budapest, 2007 . október

Fidesz — Magyar Polg : Szövetség
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