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

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

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

illetve növelését javasolom:



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI É S
KIADÁSAI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adó k

2 Jövedéki adó 878 000,0 +700,0 878 700, 0

IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDEMADÓJA

5 Központosított előirányzatok 88 298,0 +700,0 88 998 . 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás hintethetőfel (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.



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

változásaként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 16 pontjának eb) alpontjának elhagyását

javasolom:

[eb) A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás a

FAJLAGOS ÖSSZEG : 6 000 forint/fő/év

A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatás i

intézményekben megszervezett 2011. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a szakma i

vizsgáztatás megszervezéséhez . Az igényjogosultság alapja a középszintű érettségi vizsga

vonatkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos — a 13 évfolyammal működő középiskolákban

a 13. évfolyamos — tanulók 2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási statisztikai tényleges

létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a szakiskolákban — beleértve a speciális szakiskolákat i s

—, továbbá a szakképzési kimenő évfolyamokon tanulók 2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei) ,

közoktatási statisztikai tényleges létszáma . A támogatás kizárólag a Közokt . tv. 114. §-ában

meghatározott ingyenes vizsgák után vehet ő igénybe . ]

3. Ezzel egyidejűleg a törvényjavaslat S. számú melléklete az alábbi 11 . ponttal egészül ki :

11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása

Előirányzat	 588,0 millió forint/é v

A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett 2010 .
évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapfán, az érettségi vizsga megszervezéséhez, az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet alapján .

b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatás a

Előirányzat	 192,0 millió forint/év

A támogatást igényelheti 	 a	 helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatás i
intézményekben szervezett 2010 . évi szakmai vizsgák lebonyolításához .
Az a)-b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: Közokt. tv .) 114 .	 -óban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe .
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait - a pénzügyminiszter ,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzat i
miniszter egyetértésével - 2010. március 15-éig rendeletben állapítsa meg._

4. A törvényjavaslat S. számú mellékletének számozása az alábbiak szerint módosu l

[11-16J, 12-17



Indokolá s

A fenntartók számára az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására szánt összeg kötöt t
csökkentése, illetve kötött felhasználásának megszüntetése veszélyeztetné a vizsgák lebonyolítását .

Budapest, 2010 . november 23 .
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