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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

növelését illetve csökkentésétjavasolom:



2. A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 16 pontjának kiegészítésétjavasolom :

„ g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

36 300 forint/fő/év
- 2011 . költségvetési évben,
- 2012. költségvetési évben időarányosan8
hónapra .

A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társulásba n
részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8 . évfolyamos oktatásban részt vevő
gyermekek, tanulók létszáma után .

a) A 2008-2010. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8 . évfolyamos tanulók után
abban az esetben igényelhető , ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8 . évfolyamain - az évfolyam-
csoportban együttesen - az osztály átlaglétszám eléri a Közokt . tv. 3 . számú melléklete I . Létszámhatárok
cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át .

b) Aza)pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-7 . évfolyamo s
tanulók után abban az esetben Igényelhető, ha a 2011/2012. tanévben az 5-7 . évfolyamon szervezett
osztályban tanulók esetében- a három évfolyamon együttesen az osztály átlaglétszám eléri a Közokt . tv .
3 . számú melléklete I . Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben
a 8. évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs.

Az a)-b)pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagynia
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv . 3 . számú
melléklete II . Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3 . pontjában foglaltakat .

Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzítet t
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös
meghatározása . Az intézményen belülatársulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulá s
szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4 ., és/vagy 5-8 . évfolyamra szervezett oktatás ,
és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvev őket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közö s
feladat-ellátást megszervezték .

Nem vehet ő igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátásár a
(óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóva l
rendelkező intézményt tart fenn .

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár .”



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

IX

4 Normatív, kötött felhasználású támogatások

13 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájábajáró gyermekek, 0,0 +2400,0 2400 . 0
tanulók támogatás a

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8911,5 -1200,0 7711 . 5

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É s
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 32 979,2 -1200,0 31 779,2
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Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indoklás

A T/l498 költségvetési törvényjavaslat 3 . sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulásait . A 3 . sz. melléklet pontjai között nem szerepel az intézményi társulás óvodájába, általáno s
iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása . Ez a korábbi években minden esetben része volt a
költségvetésnek .

Az elmúlt nyolc esztendő kormányzati rombolása sok helyen bezárásra ítélte a vidéki települése k
kisiskolát. Egyes esetekben a kistelepülési önkormányzatok komoly szervezési és összehangoló munkát
követően önkéntes társulási formában életképes iskolai társulásokat hoztak létre .

Ezen intézmények működéséhez nélkülözhetetlen volt az a 36 300 forint/fő/év támogatásában, amelyet a
2009 . évi költségvetési törvény (annak 3 . számú mellékletében) a 2010. költségvetési évben és a
2011 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra biztosított .

Példaként hadd mutassak be egy társulást, melynek jelenleg 209 tanulója és 90 óvodása van .
Győrasszonyfán alsó- tagozat, Lázin alsó-(tagiskola), Tápszentmiklóson felső tagozat, illetve
Tápszentmiklóson, Tarjánpusztán és Gy őrasszonyfán óvoda működik .

Rajtuk és más intézményi társulásokon sem segít, hogy a költségvetési tervezetben más normatívák
összege emelkedik, mert ezek nem pótolják a kies ő támogatást, nem oldják meg az iskolák működtetési,
fenntartási nehézségeit. Ezen okok miatt ezen intézmények működtetése szempontjából 2011-ben (2012 -
ben) rosszabb helyzetbe kerülnek .

A kiegészítő normatíva igényelhet őségének részlet szabályait az idei évre költségvetési törvénybe n
elfogadott elveknek megfelel ően történik.

Budapest, 2010 . november 18 .

Szedlák Attila
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