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A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló T/6571 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően -
- a T/6571/115 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő.
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

4 Normatív hozzájárulások 419 029,1 +105,7 419 134,8

5 Központosított előirányzatok 141 424,0 -105,7 141 318,3
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1. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete Kiegészítő
szabályok 10 pontja h) alpontja következő módosítását javasolom :

„h) A 16 .2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009 . naptári évben az ezen ellátásokat
igénybe vevők 2008/2009 . tanévi[,] és 2009/2010. tanévi becsült [napi]átlag létszáma
együttes összegének figyelembevételével számított és [185 nappal] tízzel elosztott
átlaglétszáma után igényelhető, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen típusú
intézményben látják el . A létszám megállapításánál az egyéni, illetve csoporto s
foglalkoztatáshoz kapcsolódó id őkeret[ ]=feltételt nem kell figyelembe venni . Az
elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján – 8/12-ed súllyal a
2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e törvényben meghatározott fajlagos össze g
figyelembevételével – történik.”

2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete 25. pont a)
alpontja az alábbiak szerint módosul :

„a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

Elő irányzat :

	

[ 3 720,0] 3614,3 millió forint/év ”

Indokolá s

A tervezett szabályozás – azon túl, hogy immár a feltételek állandó változásának teszi ki az érintetteket -
veszélyeztetné korai fejlesztést és a fejleszt ő felkészítést .

Korábban havi átlagot számíthattak az intézmények az ellátottak létszámából, és az éves átlagot me g
kellett szorozni 1 .2-vel.Ezekben az ellátási formákban heti 2, 3, 4, illetve 5 óra, amit kötelező nyújtani ,
ezt törvény szabályozza . Ez azt jelenti, hogy a gyermekek heti egy, esetleg két alkalommal vannak a z
intézményben. Korábban havi átlagot számíthattak az intézmények az ellátottak létszámából, és az éves
átlagot meg kellett szorozni 1 .2-vel. Az új szabályozás mellett nem számolhatnak heti öt jelenléti nappal ,
csak eggyel vagy kettővel. Ez azt jelenti, hogy az öt éve változatlan összeg ű normatívák – ismét csak az
elesetteken spórolva - valójában ötödére, negyedére csökkennek .

A javaslat forrása a korai fejlesztésben, fejlesztő felkészítésben dolgozó pedagógusokat is érintő
támogatás töredékének megcímkézése .

Budapest 2008 . december 1 .
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