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Bizottsági módosító javaslat !

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi kőltségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően az Oktatási, Tudományos é s
Kutatási Bizottság

bizottsági módosító javaslato t
terjeszt élő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett — költségvetési előirányzatának változásaként a

törvényjavaslat 33 . §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a további bekezdések számozás a

értelemszerűen módosul:

„ (3)Az Országgyűlés az Nkt . 2. § (3) bekezdésb)pontbd)alpontja szerinti fenntartó részére a z

általa fenntartott kollégium után a 8.mellékletNionja szerinti működési támogatást állapít meg.”

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom ** :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-

szám

Cím
szám

Alcí m
ám cím_

sz csop.
szám

Jog -
cím
szam

Em il..
cso p
szám

Ki -
emel t

e1 'szám

Fejezet
neve

cím név Alcí m
név

jogcím_
csop

'név

Jogcí m
név

Előir .
csop .
név

Kiemelt
elő irány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSíTÁS

ELŐ IRÁNYZAT+i- MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ S

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humán szolgáltatás és támogatás 155428,1 155428,1 +480,0 +480,0 155908,1 155908, 1

XLI
II

AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATO S
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

2 Hasznosítási bevételek 28580,0 +480,0 29060,0

3 Osztalékbevétel

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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) részletezBmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl őrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 8.számú melléklete N. ponttal

való kiegészítését javasolom :

„IV. A MAGÁN KŐZNEVELÉSI KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁS A

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 160 000 forint/gyermek, tanuló/év

A tanulólétszám meghatározásánál az Nkt . 2.§13) bekezdésb)pontbd)alpontja szerinti
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolaioktatásbanvagy a nappali oktatásmunkarendje
szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni .

Aműködési támogatást a 2013 . október 1 jei_,gyermek-, tanuló létszám alapján kell kiszámítani.”

Indokolá s

A módosító javaslat lehetővé teszi, hogy a közfeladatot ellátó, az Nkt . 2. § (3) bekezdés b) pont bd)
alpontja szerinti magánintézményben ellátott tanuló után a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jog i
személy által fenntartott kollégiumokhoz hasonló mértékű támogatásban részesüljön a fenntartó . Ennek
hiányában nehéz helyzetbe kerülhetnek azon tanulók, akik az adott településen tanulmányaihoz csak
magán fenntartású kollégiumokat tudnak igénybe venni, és nehéz helyzetbe kerűlnek azon iskolák is ,
amelyekben e tanulók a diákság jelent ős hányadát teszik ki .

Budapest, 2013. november 12 .
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