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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498 . számú törvényjavaslat
költségvetési elő irányzataihoz – a Házszabály 94 . §-ában, valamint 121 . § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – a T/1498/224 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő .

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés ,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldal i
részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



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

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

2 Normatív finanszírozás

11
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi
felsőoktatás) [2 650,0] [2 650,0] -5,0 -5,0 2 6450 2 645, 0

4 Közoktatási feladatok támogatás a

41 Kiemelt Oktatási Körzetek Program előkészítése +5,0 +5,0 50 0
Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet 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 szereplőrendelkezésekkel.



Indokolá s

Azokban a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, ahol az eddigi oktatási integrációs
törekvések eddig nem hoztak megfelel ő eredményeket, elengedhetetlen, hogy az oktatási
kormányzat az egész kistérségre kiterjed ő komplex beavatkozási tervet készítsen (korai
fejlesztés, iskolai segítő-fejlesztő munkahelyek létesítése, mentorálás, szül ői részvétel
elősegítése, szociális és egészségügyi szereplők bevonása stb .) . Az iskola tágabb társadalmi
környezetét is figyelembe kell venni, s egyúttal biztosítani kell a megfelel ő anyagi és
humánerőforrásokat, valamint a hatékony koordinációt. Ezt célozza a Kiemelt Oktatás i
Körzetek létrehozása. 2011-ben e program előkészítésére nyílik csupán mód, javaslatunk az
ezt szolgáló szerény összeget tartalmazza.

Budapest, 2010 . december 14 .
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