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Kapcsolódó 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
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/381. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve növelését javasolom:



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tiaedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

4 Normatív hozzájáruláso k

13
Közoktatási hozzájárulások

[373 081,21 -1 998,5 371 082 .7

IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É s
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészít ő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [8 911,5] + 1998,5 10 910, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítós tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzatho z
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) részletezőmellékletekke, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



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

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

javasolom:

[ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatás a
FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 750 forint/fő/év

A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban ,
gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézményekben az általános m űveltséget megalapozó iskolai évfolyamoko n
nappali rendszerű oktatásban részt vev ő tanulók 2010/2011 . tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatás i
statisztikai létszáma alapján .]

3. Egyidejűleg a törvényjavaslat 8. számú mellékletének I. számú fejezete az alábbiak szerint módosul:

1 . Pedagógiai szakszolgála t
ELŐIRÁNYZAT: [5 100,0] 3 409,8 millió forint
FAJLAGOS együttes : [1 200 000] 802 315 forint/fő /év

4. A törvényjavaslat 8. számú melléklete az alábbi 4. ponttal egészül ki :

4.Szakmai, informatikai feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT.	 3688, 7 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG :	 3 230forint/fő/év

Ahozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban ,

gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktí v

pedagógiai nevelési-oktatási intézmén ekben az általános műveltséget megalapozó iskolai év ol amoko n

nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók2010/2011.tanévi nyitó (október 1 jei) közoktatás i

statisztikai létszáma ala. 'án. A támo ' atásból 1 450 orint/ ő/év össze el a nevelési-oktatási

intézményekben az akkreditált iskolaadminisztrációs szoftver m űködését kell biztosítani .

Indokolá s

Az iskolákban, kollégiumokban a 2006/2007 tanévtő l kezdődően használnak — egyre nagyobb arányban —
az intézmények az iskolai adminisztrációt támogató, a Minisztérium által akkreditált szoftvert . Az

Országgyűlés az éves költségvetésben mindeddig biztosította e szolgáltatás igénybevételének fedezetét.
Ennek eredményeként ma számos iskolában például már nem használnak papíralapú naplót, a szül ők

közvetlenül láthatják gyermekeik iskolai előmenetelével, hiányzásával kapcsolatos információkat. A

támogatás célhoz kötöttségének megszüntetése e rendszer működését veszélyeztetné. A módosító

javaslatnak a költségvetés egyensúlyára kihatása nincs .

Budapest, 2010 .december 14 .
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