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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom :

A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i

összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az

indítványban nem kell utalni .



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És
HOZZÁJÁRULÁSAI

5. Központosított el ő irányzatok 103 943,0 +1 100,0 104 543,0



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete új 16.

ponttal egészül ki:

„16. Teljesítmény motivációs pályázati alap

Elő irányzat :

	

1 100,0 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 minőségirányítási programot a szül ő i szervezet (közösség )
véleményezze, valamint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási
intézmény minőségirányítási	 programjában meghatározott módon pedagógus vagy
alkalmazotti	 teljesítményértékelési 	 rendszert működtessen	 önértékelési	 tevékenység e
részeként .

A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető,a
létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelel ősi, valamint szabadid ő szervező i létszámot ,
illetve szakértő i és ügyintéző szakértő i létszámot is . ”

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

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

Általános indoklás

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz é v
legveszélyesebb költségvetését nyújtotta be az országgyű lésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábár a
állítaná az országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján, és a növekedé s
beindítása helyett továbbra is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztető gépén tengeti az
országot .

A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hé t
év alatt harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadósság drámai
emelkedése mellett – folyamatosan esnek vissza.

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a
költségvetés csak mélyíti a válságot.
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Részletes indoklás

A javaslat a tiszavirág életű kormányzati támogatási forrás továbbélését biztosítja, igazolandó ,
hogy a kormány minőséget és pedagógusok megbecsülését eredeti terveihez képest ma már
komolyabban gondolja.

Budapest, 2009 . október 5 .

Dr. Pósán László
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Tóth Ferenc

Cseresnyés Péter

Zsigó Róbert

Révész Máriusz

Pánczél Károly
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