
Országgyűlési képviselő

Q:Sza!"`.y ' !é5IJivatcj3

Dr. Katona Béla,

	

trQmlr~- 11/1. 05 T y

az Országgyűlés elnöke

	

Érk e 2009 OKT 0 9.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
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:

Módosító javaslat
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

4 Normatív hozzájárulások

13 Közoktatási hozzájárulások 355 179,4 +3 401,7 358 581, 1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete következő

módosítását javasolom:

16.4. Nemzetiségi nyelv ű , két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[64 000168 	 000 forint/fő[/év] a 2010/2011 . tanévre

– 2010. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
– 2011 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszer ű
iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után

[a) a 2010 . költségvetési évben időarányosan a költségvetési év első 8 hónapjára], akinek

nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készül t
helyi tanterv alapján, vag y

két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező , illetve választható, ott a két
tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy

a Közokt . tv . 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29 . §-ának (2) bekezdése alapján készül t
helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi el őkészítő évfolyamon
biztosítja az oktatást .

[b) a 2010 . költségvetési évben id őarányosan a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, valamint a
2011 . költségvetési évben időarányosan az els ő 8 hónapra, akinek]

nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelv ű
oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készül t
helyi tanterv alapján, vagy

a Közokt . tv . 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29 . §-ának (2) bekezdése alapján készült
helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi el őkészítő évfolyamon
biztosítja az oktatást .

Az e pontok szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe ,
továbbá e mellett nem igényelhető a[z] 16.3 . pont szerinti hozzájárulás .

Altalános indoklás

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyeseb b
költségvetését nyújtotta be az országgyűlésnek.

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná az
országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbr a
is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztet őgépén tengeti az országot .



A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hét év alat t
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 költségveté s
csak mélyíti a válságot .

Részletes indoklás

A legújabb Európai Uniós felmérések is azt támasztja alá, hogy nekünk, magyaroknak kirívóan gyenge a z
idegennyelv-tudásunk . A magyarok csaknem háromnegyede, 74,8 százaléka csak az anyanyelvén tud . A
szakképző iskolákban szinte alig van szakmaorientált nyelvi képzés, így a munkaerő mobilitásáról, a
szaktudás naprakészségéről sem beszélhetünk . Pedig egyre nehezebb boldogulni idegennyelv-tudás
nélkül . A felsőoktatásban a hallgatók egyharmada nem szerez kell ő nyelvismeret hiányában diplomát,
miközben a munkába állás esetében egyre gyakoribb el őfeltétel, és számtalan helyzet adódik a
mindennapi életben is, amelyik nyelvtudást igényel . A leghatékonyabban nyelvoktatást a két tannyelv ű
iskolák tudják felmutatni .

Több mint száz iskolában, 30 ezer diák tanul . Olyan diákok, akik erre az oktatásra felkészülten, sokszo r
külföldrő l érkezve tanítanak a kéttannyelvű oktatás sajátos rendje szerint . Akik e szerint a metódus szerin t
kezdtek el tanulni, joguk van arra, hogy ilyen módon fejezzék be tanulmányaikat.

Budapest, 2009 . október 7 .

Dr. Pósán Lászl ó
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