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Bizottsági módosító iavasla t

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

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

illetve csökkentésétjavasolom

" 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 összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .

Az Országgyűlés
Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága
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Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDEMADÓJA

5 Központosított el ő irányzatok 88 298,0 -300,0 87 998 . 0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű előirányzato k

4 Közoktatási feladatok támogatása

41 Egész napos iskolai programok támogatása 0 +300,0 3000

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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolá s

Az egész napos iskolai forma komoly lehetőséget jelent az iskolai oktató, nevelő munka hatékonyságának
emelése szempontjából . A több idő , a rugalmasabb iskolaszervezés lehetősége segíti a nevelési célok
hatékonyabb megvalósítását, több lehet őséget kínál a differenciált fejlesztésre, keretet biztosít a
közösségépítésre . Különösen előnyös lehet ez az oktatási forma azon intézmények esetében, ahol a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya magas .

Az előirányzat célja már működő programok támogatása, jó gyakorlatok terjesztése, az egész napo s
iskolai modell bevezetésének ösztönzése . A már működő programok esetében a támogatás az 1-4 .
évfolyamon, újonnan induló fejlesztések esetében felmen ő rendszerben használható fel .

Felhatalmazást kap a nemzeti erőforrás miniszter, hogy a támogatások igénylésének döntési rendszerének ,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint a
szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszte r
egyetértésével – 2011 . március 15-éig állapítsa meg.

Budapest, 2010. november 23 .
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