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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséróZ szóló, T/6571 . számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését ,

illetve csökkentését javasolom:



Javaslat a 2009. évi költségvetési elő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

4 Központosított előirányzatok 214 764,0 + 3 240,0 218 004,0

1 3

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnöki Hivata l

2 Központi Szolgáltatási F ő igazgatóság 14 659,1 - 2 000,0 12 659, 1

1 Működési költségvetés 1 786,4

3 Dologi kiadások 9 279,5 - 2 000,0 7 279 5

X. MINISZTERELNÖKSÉ G

3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 16 286,6 - 1 240,0 15 046 .0

1 Működési költségvetés 18 894,2

3 Dologi kiadások 29 999,0 - 1 240,0 28759,0

• Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .



1 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú

melléklete új 16.5.3. ponttal egészül ki:

„16.5 .3 . Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 820 forint/fő/év a 2008/2009-es és 2009/2010 . tanévre
— 2009 . költségvetési évben 12 hónapra .,
— 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra .

A hozzájárulást a helyi, önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatás a
ellenőrzéshez, illetve fenntartói döntés-előkészítéshez továbbá a Közokt . tv. 36. §-a alapján
szervezett, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez a 15 .1 . és 16.4.1 . pontok
szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után .”

2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 16. b pontja az alábbiak szerint módosul ki:

„b) [Pedagógiai szakszolgálat és s]Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása

Elő irányzat :

	

803,0 millió forint/é v

A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a
különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a
következő jogcímeken :

a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vev ő sajátos nevelési igényű
gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szüksége s
kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciál t
tankönyvvásárlási támogatásához,
a szakiskolában a Közokt . tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanter v
alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
Arany János Szakiskolai Kollégiumi programhoz ,
olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a
Közokt . tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai progra m
alapján szervezik meg az oktatást ,
a gyermekgyógyüdül őben,

	

egészségügyi

	

intézményben, rehabilitációs
intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához ,
az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását
szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat
3. pontja alapján az iskolapszichológusi-hálózat — 2009 . szeptemberétő l induló —
fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban[,L

[ - pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez . ]

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az esélyegyenl őséget,
felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának ,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008 . (III . 29.) OKM rendelet
1-2. §-ai alapján a 2008. évben támogatásban részesül ő fenntartók részére a 2008/2009-e s
nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának
eljárási rendjét — a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter



véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével — 2009 . január
15-éig rendeletben állapítsa meg .

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az a) pontban meghatározott
további támogatások, valamint a b) pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait — a
pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével ,
továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével — 2009 . március 15-éig rendeletben
állapítsa meg."

3. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 17. c. pontja az alábbiak szerint módosul ki :

c) Teljesítmény motivációs pályázati alap

Előirányzat :

	

[2 900,0]3	 400,0 millió forint/év

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák ,
iskolák, kollégiumok rendelkeznek a Közokt . tv. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében
meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt . tv.
85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati min őségirányítási programmal .
Feltétel az is, hogy az intézményi min őségirányítási programot a szülő i szervezet (közösség)
véleményezze, valamint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatás i
intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vag y
alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert m űködtessen önértékelési tevékenysége
részeként.

A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető , a
létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidő szervezői létszámot,
illetve szakértő i és ügyintéző szakértő i létszámot is .

A támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt
munkavégzésért megállapítható kereset :kiegészítés összegét növeli és ennek keretébe n
történhet a felhasználása . Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel ,
hogy az egy személynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás
összegének háromszorosa.

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározot t
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének
részletes szabályait — a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszte r
véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével — 2009 . március 15-
éig rendeletben állapítsa meg.

4. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 19 . pontja az alábbiak szerint módosul ki:

19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása

Előirányzat :

	

[860,011 000,0 0 millió forint /év

A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó hely i
önkormányzatok a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F . §-ban meghatározott eljárásban a „Min ősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra min ősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” címet megszerzett intézmények működtetésére, fejlesztésére .



Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes szabályait —
a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszte r
egyetértésével — 2009 . március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

5. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 20. pontja az alábbiak szerint módosul ki :

20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösség i
buszok beszerzés e

Előirányzat :

	

[4 350,0] 6 621,0 millió forint

Támogatást igényelhet:

a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
többcélú kistérségi társulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék
infrastrukturális fejlesztésére ;

b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
többcélú kistérségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8 . számú
mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő
szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeinek ;

c) az e törvény 8 . számú mellékletének IV . fejezet 2.2 .1 . pontja szerinti támogatásban
részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására
alkalmas közösségi busz beszerzésére .

Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont
esetén 30,0 millió forint .

A b) pont szerinti támogatások esetén el őnyben részesülnek azon pályázók, melyek — a
Ttv. 8., 9 . vagy 16. §-a alapján létrejött — intézményi társulás és többcélú kistérségi társulá s
formájában tartják fenn a közoktatási intézményt.

A c) pont szerinti támogatás esetében előnyben részesülnek azon pályázók, melyek a
többcélú kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézményébe bejáró
gyermekek/tanulók szállítására kívánják használni a beszerzendő közösségi buszt .

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt m űszaki
tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül .

Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait — az
oktatási és kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével —
2009. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.

6. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 21 . pontja az alábbiak szerint módosul ki :

21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítás a

Előirányzat :

	

[2 400,0] 3 000,0 millió forint

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító település i
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál . Támogatásra azok a települési



önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak .

Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy a támogatás elosztásána k
részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati miniszte r
véleményének kikérésével – 2009 . április 15-éig rendeletben állapítsa meg .

7. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú

melléklete új 25. pontja törlését javaslom :

[25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása

Elő irányzat :

	

271,0 millió forint/év

A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskola i
feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelel ő pedagógiai progra m
kidolgozásához . A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányza t
vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010 . évi tanévtő l
kezdődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-
ának (6) bekezdésében foglaltak szerint.

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének ,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes
szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzat i
miniszter egyetértésével – 2009 . március 15-éig rendeletben állapítsa meg . )

Indokolá s

A javaslatok a szakmai munka biztonságát, minőségét és nevelési oldalának erősítését, az
ellátás fejlesztését, feltételeinek javítását szolgálják.

Budapest 2008 . november 6 .

Révész Máriusz
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