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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/6571 . számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően -
- a T/6571/175. számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom:

Országgyű lési képviselő
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Javaslat a 2009 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

4 Normatív hozzájárulások 419 029,1 +3 912,0 422 941, 1

5 Központosított el őirányzatok 141 424,0 -2 371,0 139 053 . 0

g Normatív, kötött felhasználású támogatáso k

4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 24 614,1 -1 541,0 23 073 .1
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1 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete új 16 .6 .3 .

ponttal egészül ki :

16.6.3.Kistelepülési támogatás

a) Hozzájárulás az 1501-3 000 fő közötti lélekszámú településen működő óvodába, iskolába járó
gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 30 000 forint/fő/év

- 2009 . évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. évben időarányosan8hónapra.

b) Hozzájárulás a 1 500 fő és az alatti lélekszámú településen m űködő óvodába, iskolába járó
gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásáho z

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 50 000 forint/fő/év

- 2009. évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010 . évben időarányosan 8 hónapra.

E támogatások kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontbó l
elmaradott,	 illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtot t
települések	 jegyzékéről	 szóló	 240/2006 . (XI . 30 .) Korm.	 rendelet	 által	 meghatározott
településeken működő óvodába, iskolába járó gyermek, tanuló után .

2 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 24 . a)

pontjának a következő módosítását javasolom:

a) Az integrációs rendszerben részt vev ő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

Elő irányzat :

	

[3 720,0] 1 720,0 millió forint/év

2. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 25 . pontjának

törlését javasolom :

[25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása

Előirányzat :

	

271,0 millió forint/év

A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai feladato k
megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához. A támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskol a
elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának
(3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint .

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntés i
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével –
2009. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.]



3 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 28. pontjának

törlését javasolom :

[28. Ösztönzőtámogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történőellátásához

Előirányzat :

	

100,0 millió forint

Ezen elő irányzatból támogatás igényelhető azon többcélú kistérségi társulások, illetve intézmény i
társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kiadásaihoz, melyekhez 1500 fő é s
az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenntartott közoktatási
intézmény 2009 . szeptember 1-jétő l tagintézményként csatlakozik .

Támogatást igényelhet a fenti feltételeknek megfelelő :
a) többcélú kistérségi társulás, és

b) a Ttv. 8., 9 . és 16. §-ai szerinti intézményi társulás székhely települési önkormányzata ,
amennyiben a létrehozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat ,
tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
pedagógusok tartják meg.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a társulni kívánó 1500 f ő és az alatti
lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló –
2008. augusztus 31-éig kezdeményezett — társulási szándékát elutasították.

Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatá s
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes
szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az oktatási és kulturális
miniszter egyetértésével – 2009 . január 31-éig rendeletben állapítsa meg. ]

4 . Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 8 . számú melléklete N. A
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA cím 2 .2 .1 . e) pontját törölni javaslom :

[e) Kistelepülési tagintézményi támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

30 000 forint/fő /év

- 2009. évben időarányosan 4 hónapra,

- 2010. évben időarányosan 8 hónapra.

ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartot t
intézmény székhelyétő l különböző , 1 500 fő és az alatti községben tagintézménykén t
működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehet ő igénybe. A
támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészít ő
szabályok 2 .1 . pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló
iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6 . évfolyammal
működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartot t
intézményhez 2008 . január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézménykén t
működő — intézmény új tagintézménynek tekintend ő .

eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturáli s
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelent ősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékér ől szóló 240/2006 . (XI. 30 .) Korm.
rendelet által meghatározott településeken m űködő tagintézménybe járó

eba) óvodás gyermekek,
ebb) az 1-4 . évfolyamos tanulók után .



Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatás i
intézmények működéséről szóló 11/1994 . (VI.8.) MKM rendelet 39/E. §-ában
meghatározott feltételnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtó l
biztosított legyen.

Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatá s
igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a
Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagóguso k
tartsák meg.]

Indokolá s

A kutatások alapján a kistelepülési iskolák szakmai teljesítőképessége, sok esetben eredményei sem
marad el a nagyobb települések intézményeinek hasonló mutatóitól . Számottevő különbségek a tanulók
családi hátterében, a szociális, kulturális feltételekben mutatkoznak . A falvak lemaradása e téren azza l
magyarázható, hogy ott élnek a legmagasabb arányban leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok . A
falusi lét fokozódó nehézségeivel valamennyi ott élő számára a társadalmi leszakadás, növekvő hátrány
forrása. Ezen csak egy komplex kormányzati program segíthetne, ami az oktatás területén mindenekel őtt
azt célozná, hogy a pedagógusok munkájában lényegesen magasabb hozzáadott érték jelenjen meg, és a
tárgyi feltételek érjék el vagy haladják meg az átlagosat . A PISA-mérés tanulsága szerint a tudás és a
ráfordítás között szoros összefüggés van. Eszerint az oktatásból történő forráskivonás romló
teljesítményre vezet, amely Magyarországon már azért nem száll lejjebb, mert elérte az intézménye s
oktatás alsó teljesítményküszöbét .

A leghátrányosabb helyzetű rétegek felemelkedésének útja is a tudás. Ám különösen a halmozottan
hátrányos helyzetű rétegek, s köztük is els ősorban a cigányság körében a tankötelezettség teljesítése is
kockán forog, ha az iskola a családtól távol, más településen van, netán az iskolába járás – a z
esélyegyenlőség elvét is kikezdve - aránytalan terhet jelent . Ezért érdekükben els ődleges fontosságú, hogy
megmaradjanak a községi iskolák, és ott jussanak jó min őségű oktatáshoz. Ez annál is indokoltabb, mert
az eddigi körzetesítéssel – mint az ún . Zöld könyv megállapítja – mit se javultak az odajárók oktatá s
feltételei .

Bár érvként hangzik el a kisiskolák megmaradásával szemben, hogy hozzájárul a szegregációhoz.
Valójában, ha a tankötelezettség teljesítése aránytalan teherrel jár, az a valódi szegregáció . A kormány
adminisztratív kényszereivel és a forráskivonással ezt mélyíti . Jól tetten érhető a törvényjavaslatban is ,
amely az általános iskolák, kivált az alsó tagozatok számára egyre csökkenő és igen alacsony támogatást
nyújt, ezzel együtt külön a kisiskoláknak szigorúbb működési feltételeket szab, mint az általános
szabályokat leíró közoktatási törvény . Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, diszkriminatív .

Javaslatunk a feltételek közelítését célozza, hogy ne jelentsen aránytalan hátrányt a kistelepülési iskoláso k
számára a tankötelezettség teljesítése .

Az iskolák megmaradása többet jelent, mint az oktatás helyi megszervezését: az iskola közösségszervező
erő , a falu egyik legfontosabb szellemi központja, gyakran a helyi kulturális élet egyetlen forrása .
Megszűnése a helyi közösségének széthullását, végs ő soron a település leépülését, elt űnését idézheti elő ,
miközben az így megtakarítható költség szakértők szerint mindössze az oktatási ráfordítás legfeljebb
3 %-a .

Budapest 2008. november 28 .

Ángyán JózsefPokorni Zoltán
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