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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom:



-2--

Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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KIADÁS BEVÉTEL
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TAs KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-

TAs

XX . EMBERI ERÖFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 155 428,1 155 428,1 +27 000,0 +27 000,0 182 428 .1 182 2428. 1

XLIII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1 Értékesítési bevételek

6 Frekvenciahasználati jog értékesítéséből származó bevételek 120 000,01 +27 000,0 147 000. 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elólrányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezd melléklet módosítására irányuló javaslat összeJttggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat' bevételeket (támogatásokat) részletez őmetiékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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- A törvényjavaslat 8 . sz. számú melléklete a következő új II. alcímmel egészül ki ,

egyúttal a II. és a további alcímek változása ennek megfelelően módosul :

8. számú melléklet

"	 II. A NEM ÁLLAMI KÖZNEVELÉSI TEVÉKENYSEG MŰKÖDÉSÉNEK

TÁMOGATÁSA

1.

Az állam támogatást biztosít a működtetési feladatok körében foglalkoztatott személyek
foglakoztatására is, az alábbiak szerint :

gazdasági üRvintéző 500 főre	 1 fó

további 750-nél több tanul ó

esetén	 2 fő

portás	 intézményenként 2 fő

karbantartó, takarító személyzet intézményenként

250 tanulóig	 3fő

250-500 tanulóig 4fő

500 tanuló felett	 5 fó

iskolaorvos intézményenként 1 fó

500 tanulóig	 025 fő

500 tanuló felett	 0,5 fó

2.

A működési támogatás összege a máshol fel nem sorolt egyéb kiadásokra tanulónként és
évenként mintegy 50 000 Ft .

Előirányzat: 10 000 millió forint

3.

A pedagógusok továbbképzésének támogatása :

ELŐ IRÁNYZAT:

	

200,0 millió forint



	 FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

11 700 forint/fő

4.

Taneszköz-fejlesztési támogatás

ELŐ IRÁNYZAT :

FAJLAGOS ÖSSZEG :

S.

Hozzájárulás az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának
vizsgabizottsági tiszteletdíj aihoz :

ELŐIRÁNYZAT:

	

500,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/fő

6.

A szakközépiskolákban folyó 54-es OKJ szint ű képzésekre is igényelhető a diákhitel."

12,0 millió forint

50 000 forint/fő
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Indokolás

1 .

A finanszírozás kizárólag a pedagógusok foglalkoztatására fokuszál . Egy köznevelés i
intézmény alapfeladatait ellátó személyi állomány azonban nem kizárólag a
pedagógusokból áll, mint ahogyan egy iskola működése sem csupán a tananyag átadásár a
szorítkozik. Az oktató-nevelő munkához ugyanúgy hozzátartozik a szép, tiszta és igényes
környezet, a tanulók gazdasági ügyeinek intézése, a segítségnyújtás, a biztonság is. Ezeket a
feladatokat a pedagógus nem láthatja el .

1 .2. Az egyes jogszabályok az iskolai munkával kapcsolatban igen nagymértékű
adminisztrációs kötelezettséget írnak elő . A nemzeti köznevelésrő l szóló törvény értelmében a
pedagógus csak a munkájával szorosan összefüggő adminisztrációs feladatok ellátására

kötelezhető , a többi tevékenység további munkaerőt igényel. Ezeket a feladatokat az állami
szférában az önkormányzati fenntartónál vagy a KLIK tankerületeiben foglalkoztatott
személyek látják el, azonban a magán köznevelési intézményeknél is kötelez ő feladatként

jelentkezik.

Az állam támogatást biztosít a tanügy-igazgatási feladatok (pl . a fenntartóhoz benyújtot t
jogorvoslatok elbírálása, tantárgyfelosztás jóváhagyása, stb .) körében foglalkoztatott
személyek foglakoztatására .

2.

Jelenleg az egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, és a felsőoktatási intézmények által
fenntartott intézmények számára lehetővé teszi működésre adott támogatás nyújtását . A

magániskolák számára jogszabály lehet őséget ad köznevelési szerződés megkötésére . A
javaslat ezt a lehetőséget egészíti ki. A működési költség a jelen javaslatban nem érintett
egyéb, további kiadásokhoz nyújtana támogatást, így az els ő szakképesítés megszerzése a
magánfinanszírozású intézményekben is teljes egészében ingyenes maradhatna .

3 .

A köznevelés ágazati hatályos jogszabályai fenntartótól függetlenül valamennyi köznevelés i
intézményben dolgozó pedagógus számára továbbképzési kötelezettséget írnak elő . A
javaslat ennek állam általi finanszírozását írja el ő , az estleges helyettesítési költségek
figyelembe vételével .

4.

A köznevelési törvény 76 . § (3) bekezdése alapján a taneszközöket az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben nem a
működtető, hanem az állam finanszírozza . A magániskolákban a korábban tipikusan a



taneszközökre biztosított forrás, a szakképzési hozzájárulás megszűnt. Ezt a problémát
rendezi a javaslat ezen szakasza .

5.

A szakmai vizsgák évrő l-évre igen komoly pénzügyi megterhelést jelentenek a szakképz ő
iskoláknak. Vizsgadíjat kérni a tanulóktól a hatályos jogszabályok alapján nem lehet, a vizsg a
ingyenességét jogszabály biztosítja . Korábban a normatív támogatás összege fedezte ezeket,
azonban a jelenlegi, megemelt vizsgabizottsági tiszteletdíjak már nem fmanszírozhatóak ezen
a módon. A javaslat ezt a problémát orvosolja e módosító javaslattal .

6.

A diákhitelt korábban az 55-ös szintű szakközépiskola részvételével indított képzésekre i s
lehetett igényelni . Az 55-ös szintű képzések kikerülése az OKJ-ból ezt megszűntette. Ennek
megoldásról szól a javaslat ezen pontja.

Budapest, 2013 . október 29 .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

