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Napirendi javaslat

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/21.) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. A közúti járművezető képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez
kötéséről szóló határozati javaslat (H/26.) (Kósa Lajos, dr. Pósán László és
Pokorni Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megtárgyalása)

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/59.) (Kósa Lajos, Pichler Imre László (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Tárgysorozatba-vétel, általános vita)
(Tárgysorozatra-vétel, általános vita)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pósán László (Fidesz) 12.30 órától Michl Józsefnek (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Keszei Sándor (Magyarországi Szülők Országos Egyesület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

A napirend elfogadása
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a bizottság ülését. Mai napirendünkön négy napirendi
pont szerepel… (Közbeszólások: Nem lehet hallani!) Nem lehet hallani? (Az elnök
közelebb húzza magához a mikrofont.) Most már igen? (Közbeszólások: Igen.) Tehát
négy napirendi pont szerepel a mai napirendi javaslatban: a családtámogatásról szóló
törvényjavaslat, tehát az a bizonyos iskoláztatási támogatás, a jogosítvány, valamint a
harmadik az iskolák átszervezésével kapcsolatos közoktatási törvényt módosító
javaslat, Kósa Lajos és Pichler Imre javaslata. Az egyebek között pedig három pont
szerepel eddig. Az egyik a Magyar Szülők Országos Egyesülete által készített levél?
(Keszei Sándor: Igen.) Ez kiosztásra kerül majd… (Keszei Sándor: És egy rövid
felszólalásom is ha lehetne! Egy perc! - Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)
Köszönöm szépen. Illetve van Mesterházy Attilának egy levele. (Az elnök Edelényi
Zsuzsánnával egyeztet.) Világos, jó. Aki a négy napirendi ponttal - az egyebek
részletezése nélkül - egyetért, azt kérem, hogy most szavazzon. (Szavazás.)
Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvénynek, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló T/21.
számú törvényjavaslat

Módosító javaslatok megtárgyalása
Akkor megkezdhetjük az első napirendi pont, az iskoláztatási támogatásról

szóló törvénymódosítás. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)
1. pont: Szűcs Erika, Gúr Nándor és társaik az itt olvasható javaslatot. Kíván-e

valaki a módosító javaslat előterjesztőjének a nevében vagy képviseletében
hozzászólni? (Sós Tamásnak:) Tamás, nem érzed magad feljogosítva erre? (Sós
Tamás nemet int.) Momentán nincs kormány, amelynek az álláspontját
megkérdezhetnénk, illetve elvileg van, de még nem kezdte el ezt a… (Dr. Pósán
László: Ma van az átadás-átvétel.) Egyéb dolguk is kisebb annál…, vagy hogy van
ez? Tehát más dolguk van. Tehát nincs kormányálláspont. (Megérkezik dr. Kolber
István.) Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki a javaslat ellen érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Egyikre sem látok
jelentkezést. Úgy látom, hogy szavazhatunk.

Aki a javaslatot támogatja, kérem, most… (Révész Máriusz jelzésére:)
Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ügyrendi kérdésem lenne…

ELNÖK: Összefügg az 1., a 4. és a 6. javaslat.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt akarom éppen kérdezni, hogy az
összefüggő javaslatokkal mit tegyünk. Az volt a bizottsági gyakorlat, hogy az
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összefüggő javaslatok esetében egy szavazással döntünk. Tehát ez a szavazás az 1., a
4. és a 6. pontra is vonatkozik, vagy külön fogunk szavazni?

ELNÖK: Így is, úgy is tehetünk.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak tisztázzuk előre!

ELNÖK: Én azt javaslom, hogy szavazzunk egyben. Aki ezzel az ügyrendi
javaslattal egyetért, tehát hogy egyben, az összefüggő javaslatokról egy szavazással
döntsünk, azt kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van?
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett elfogadtuk az
ügyrendi javaslatot.

Akkor az 1., a 4. és a 6. pontról szavazunk most, Szűcs Erika, Gúr Nándor,
Simon Gábor és képviselőtársaik egymással összefüggő, három pontból álló
javaslatsoráról szavazunk tehát. Aki támogatja ezeket a javaslatokat, kérem, most
szavazzon. (Szavazás. - Sós Tamásnak:) Tamás, aki támogatja ezeket a javaslatokat,
az most szavazzon! (Derültség. - Szavazás.) Kettő. Aki ellene van, az most emelje fel
a kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott, az pedig most! (Szavazás.) Három
igen, egy tartózkodás és tizen-valahány - számoljuk már össze! - tizen-sok nem
szavazattal elutasítottuk a javaslatot.

Következik Pelczné Gál Ildikó, Balog Zoltán és társai javaslatsora, hiszen itt
is egymással összefüggő, a 2., az 5. és a 7. pontokról van szó, amelyek az elnevezést
változtatják meg: a „családi pótlék” helyett a „nevelési ellátást” viszi végig, ha jól
látom… A 2. pontban bizonyosan, az 5. pontban is csak ez van, a 7-esben pedig…
(Révész Máriusz: Az 5-ös másról szól!) Az 5-ös másról szól?) (Révész Máriusz: A 6.
oldalon látszik a lényeg!) Lapozzunk oda! Igen, valóban, ezt a bizonyos korlátozást,
amely 6 hónapos időtartamra a természetbeni formában történt nyújtásra vonatkozik,
kiemeli, és egész egyszerűen azt mondja, hogy megszünteti ezt a járandóságot, és
nem köti össze egyébként a gyerekek ellátását…, nyilván el kell látni a gyerekeket, de
nem köti össze a két jogi aktust. És a 7-esben? Abban hasonló módon kiveszi ezt a…
(Révész Máriusz: Megbízza a kormányt, hogy rendeletet alkosson az összeg
felhasználásáról.) Így van: felhatalmazza a kormányt, hogy a családtámogatási
folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználását rendeletben szabályozza;
valamint végigviszi a névdolgot, tehát „családi pótlék” helyett „nevelési ellátás”.

Kíván-e valaki az előterjesztők felhatalmazásával szólni? (Senki nem
jelentkezik.) A javaslattevők felhatalmazása alapján nincs ilyen. Kíván-e valaki a
javaslat mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene érvelni? (Senki
nem jelentkezik.) Szavazunk.

Aki támogatja a 2., az 5. és a 7. pontból álló javaslatsort, az, kérem, most
szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van, most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett, 13 igennel elfogadtuk
a javaslatot. (Közbeszólások.) Tartózkodás nélkül. Köszönöm.

A 3. pont jön, Szűcs Erika és társai javaslata, amely az iskoláztatási támogatás
összegével kapcsolatban azt mondja, hogy a középiskola minden elvégzett osztálya
után a kormány által rendeletben meghatározott mértékben emeli. A többiben azonos
a családi pótlékkal.

Kíván-e valaki a javaslattevők nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.)
Kíván-e valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene
érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazunk.
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Aki a javaslattal egyetért, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Kettő. Aki
ellene van, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1
tartózkodás, 2 nem szavazat mellett, 12 igen szavazattal elfogadtuk.

A 4. pont megvolt.
Az 5. pont megvolt.
A 6. pont is megvolt.
A 7. pont is megvolt.
A 8. pont jön. Vágó Gábor képviselő úr abban az esetben új szabályokat állít

fel a védelembe vétel, természetbeni szolgáltatás vagy természetbeni támogatás
ügyében. Vágó Gábor LMP-s? (Osztolykán Ágnes:) Igen.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szerintem éjszaka megvitattuk ezeket a
dolgokat részletekbe menően.

ELNÖK: De most nem kíván szólni?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Úgy gondolom, nem.

ELNÖK: Kíván-e valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki ellene érvelni? (Révész Máriusz jelzésére:) Révész Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak nagyon röviden. Egyrészt ez ellentétben
van az előbb elfogadott módosító javaslattal. Másrészt a 2 hónapot nagyon-nagyon
kevésnek tartom. Tehát ha valaki 50 órát hiányzik az iskolából, az testvérek között is
minimum 10 nap, akkor hogyha két hónapig jár iskolába, akkor utána mintha minden
rendben lenne, én nem tartom elégségesnek. Másrészt ami szerintem szintén
aggályos, az az, hogy bizonyos helyi szereplők a döntéseket különböző indokok miatt
nagyon nehezen tudják meghozni, tehát sokkal célszerűbbnek tartom, ha itt normatív
szabályokat hozunk meg - hogyha van 50 igazolatlan hiányzás, akkor annak
következménye van -, és nem azt mondjuk, hogy akkor a jegyző vizsgálhatja, és
dönthet így és úgy, mert akkor a jegyzőn, illetve a helyi élet szereplőin különböző
nyomások lehetnek, amelyek miatt nem feltétlenül fogják meghozni azt a döntést,
amit szívük szerint meghoznának.

Én tehát a normativitás mellett érvelek, és - még egyszer mondom - az előbb
elfogadott módosító javaslattal ellentétes irányú ez a javaslat, tehát a kettő kizárja
egymást.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Osztolykán
Ágnes jelzésére:) Parancsolj!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak Máriuszra reflektálva annyi, hogy mi
pont abból indultunk ki… Tehát a legfontosabb szempont, hogy a szociális szakma
képviselőinek az alapgondolataiból indultunk ki. A másik pedig, hogy azt gondoljuk,
hogy a normativitással ellentétben a helyi emberek ismerek a legjobban a helyi rendet
vagy a helyi viszonyokat.

ELNÖK: Kíván-e ellene érvelni valaki? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok
jelzést. Lezárom a vitát, szavazunk.
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Aki a javaslatot támogatja, az, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.)
Három igen. (Sós Tamás: És egy bizonytalan a másik oldalon!) …És egy
bizonytalan… (Derültség.) Aki ellene van, az, kérem, most tegye fel a kezét.
(Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) 3 igennel, tartózkodás
nélkül, 13 nem szavazattal elutasítottuk a javaslatot - 16-an vagyunk.

Vágó Gáboré volt a 8. pont.
A 9-es következik: „legfeljebb hat hónap időtartamra”, a „legfeljebb” szócska

kerül be. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.)
Kíván-e valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene
érvelni? (Szavazás.) Szavazunk.

Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Egy, köszönöm. Aki
ellene van, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodik? (Szavazás.)
Kettő. 1 igen, 2 tartózkodás és 13 nem szavazat.

A 10. pont Hegedűs Lorántné és képviselőtársai javaslata, amely szintén a
hiányzás idejével foglalkozik, a d) pontot iktatja be. A feljelentés az új elem, valamint
hogy 6 hónapról 12 hónapra emeli az időtartamot.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki a javaslat mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene
érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Szavazunk.

Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm.
Aki ellene van, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodik, azt
most teheti meg. (Szavazás.) 1 igen, 15 nem szavazattal elutasítottuk.

Vágó Sebestyén 11. pont alatti javaslata következik: a „határozhat”, feltételes
módot kijelentőre módosítja. De mi ennek a következménye? (Dr. Kolber István: Az
egyik esetben muszáj neki megtenni, a másik esetben megmarad a mérlegelési jog.)
Igen, kétségtelen, tehát normatívvá teszi, máshogy nem lehet.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene érvelni?
(Szavazás.) Szavazunk.

Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Egy. Aki ellene van,
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodik, most teheti meg.
(Szavazás.) 2 tartózkodás, 1 igen és tizen… (Edelényi Zsuzsánna: 13, nem?) 15… A
helyettesítések miatt a nemeket… (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)

Szűcs Erika és képviselőtársai 12. pont alatti javaslata következik, amely a
22 munkanapot 10-re csökkenti - ez a tájékoztatási kötelezettség időtartama, igaz?
(Bólogatások.) „…Tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét vizsgálatának
eredményéről…”, tehát 22 nap helyett 10 nap alatt történjen meg ez a tájékoztatás.
(Osztolykán Ágnes: A védelem…!) Nem a tájékoztatás? (Dr. Kolber István: De, a
tájékoztatás, a vizsgálat eredményéről tájékoztat, egy eljárási határidő csökkentése,
rendkívüli intézkedés…!) Igen. 10 munkanap, naptárilag két hét.

Kíván-e valaki a javaslattevő nevében hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.)
Kíván-e valaki mellette érvelni? (Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz, parancsolj!
…Nagykoalíció… (Derültség.)

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bevallom, hogy ezt a javaslatot tudnám
támogatni. A 22 munkanap, ha belegondolunk, négy és fél hét. Ezekben az esetekben
szerintem viszonylag sürgős lépésekre van szükség… Négy és fél hétig vizsgálódik a
gyermekjóléti szolgálat, aztán ír egy levelet a jegyzőnek, az még két hétig
gondolkodik rajta… - így elmegy az idő. A 10 munkanap pontosan két hetet jelent,
tehát hogyha ez a jelzés megérkezik, akkor két hete van a gyermekjóléti szolgálatnak,
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hogy a körülményeket kivizsgálja. Én ezt indokoltnak tartom, legalábbis a 22 napot
mindenképpen sokallom.

ELNÖK: A 22 napon belül is lehet… (Révész Máriusz: 22 munkanap!) Jó, jó,
világos.

Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki a javaslat ellen érvelni? (Senki nem
jelentkezik.) Az önkormányzati szereplők, gyermekjóléti szolgálat fenntartói nem
látják szükségesnek, hogy megszólaljanak… (Pánczél Károly: Nem. - Dr. Kolber
István: Nem, mert racionális, támogatjuk!) Jó. Szavazunk.

Aki a javaslatot támogatja, kérem, most szavazzon - számolunk. (Szavazás.) 7
igen. Aki ellene van, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Három. Aki tartózkodott,
most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Öt. (Edelényi Zsuzsánna: 8 volt az igen!)
8 igennel, 5 tartózkodással és 3 nemmel nem támogattuk, de az egyharmad megvan,
tehát még mindenki mérlegelheti a plenáris ülésig, hogy mit mond, de ott van a
szavazási sorban.

A 13. pont Vágó Gábor javaslata: „Az eseti gondnokot a családsegítő
szolgálat jelöli ki a gyermekvédelmi szolgálattal egyetértésben.”. Kíván-e valaki
mellette szólni? (Osztolykán Ágnes jelzésére:) Igen, Ágnes!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Csak egy mondat. Itt az volt a cél, hogy a
jegyzőnek… Tehát mi úgy éreztük, hogy a javaslat egy kicsit kiszélesíti a jegyző
hatáskörét, és ezért gondoltuk azt, hogy ezt a bizonyos eseti gondnokot a családsegítő

szolgálattal együtt jelölje ki.

ELNÖK: Tehát a családsegítő szolgálat a kezdeményező, és együttdöntési
joga van a gyermekvédelmi szolgálattal…

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Bocsánat, rosszul mondtam! Tehát hogy a
gyermekvédelmi szolgálat jelöli ki…

ELNÖK: Nem. (Dr. Kolber István: Nem az van odaírva.) Itt az van, hogy a
családsegítő…

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): …szolgálat jelöli…

ELNÖK: …szolgálat jelöl…

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Igen, mert az eredetiben a jegyző jelölte ki,
ha jól emlékszem.

ELNÖK: (Révész Máriusz jelzésére:) Máriusz, ellene kívánsz érvelni, ahogy
látom. Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, mert én értem a gondolatot, de konkrétan
rosszul van megfogalmazva. Mert az első mondat azt mondja, hogy: „Az eseti
gondnokot a jegyző rendeli ki.”, a második mondat azt mondja: „a családsegítő
szolgálat jelöli ki”. Vagy ez, vagy az. Az első és a második mondat gyakorlatilag
ellentétben van egymással.
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ELNÖK: Hadd fűzzek hozzá annyit, hogy a családsegítő szolgálat egy
önkormányzati intézmény, ilyen értelemben a jegyző hatásköre alá tartozó szervezeti
egység. A gyermekvédelmi szolgálat nem… (Jelzésre:) Nem? Hogy van az?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Az is.

ELNÖK: Az is a jegyző alatt van?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Igen.

ELNÖK: Jó. Tehát végül is mind a kettő a jegyző fennhatósága alá tartozó
terület.

(Dr. Kolber István jelzésére:) Parancsolj, István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Jómagam is ellene szeretnék érvelni. Túl
bonyolult a döntési mechanizmus, ez nyilván lassítja is. Ráadásképpen a jegyzői
döntések ellen nyitottak azok a jogorvoslati lehetőségek, amelyekre - nyilván
garanciális okok miatt - szükség van. Noha nem vitatom akár a családsegítő szolgálat,
akár a gyermekvédelmi szolgálat álláspontjának a fontosságát és jelentőségét, de
például az egyetértési jog kikötése egy ilyen ügyben még külön veszélyeket is
magában hordoz. Itt tulajdonképpen három szervezetnek kellene egy húron
pendülnie, és ugyanúgy megítélnie az adott ügyet - ez bizonyára nehezítené ezt a
dolgot.

ELNÖK: Köszönöm. Ellene kíván-e valaki érvelni? …Nem, mellette kíván-e
valaki érvelni? - mert ez ellene volt. Mellette? (Senki nem jelentkezik.) Mivel nincs
mellette érv, ezért nem adok helyt a további ellenérveknek sem. Szavazni fogunk.

Elnézést, ha valaki kifogásolja az ülésvezetésnek ezt a módját, akkor
szóljatok, mert ez nincs benne a Házszabályban, ezt én alkalmazom önhatalmúlag, de
feszesebbé teszi a vitát - igaz, nem ad módot minden ellenérv elmondására.

(Dr. Kolber István jelzésére:) Parancsolj, István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Elnézést, nem ellenzem, jónak tartom, de a
kormány képviselőjének a jelenlétét szeretném megkérdezni. (Edelényi Zsuzsánna:
Nincs.) Lehet, hogy azért nem tudok…

ELNÖK: Nem hallom.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Mi a kormány álláspontja?

ELNÖK: Hol a kormány? Nem tudjuk, István, hol a kormány. (Derültség.)
Tudunk valamit a kormányról magáról? (Nincs jelzés.) A tárca képviselteti magát a
hagyományos összekötővel, de egyelőre az átadás-átvétel miatt nincs kiforrott
kormányálláspont...

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Jó, rendben van, átmeneti.

ELNÖK: …, ha jól foglalom össze a helyzetet. (Közbeszólások. - Derültség.)
Köszönöm.
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Akkor szavazunk Vágó Gábor javaslatáról, a 13. pontról. Aki mellette van, azt
kérem, hogy szavazzon. (Szavazás.) Aki ellene van, az most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Aki tartózkodik, az most teheti meg. (Szavazás.) 1 igen és tizen-valahány,
tizen-sok, 17 nem szavazat van.

A 14. pont szintén Vágó Gábor javaslata. (Edelényi Zsuzsánna: Visszavonták,
és a 15-öst is visszavonták az ifjúsági bizottsági ülésen. És a 17-est is.) A 14., a 15. és
a 17. pont alatti módosító javaslatot a beterjesztője, Vágó Gábor visszavonta az
ifjúsági bizottság ülésén.

Szűcs Erika és képviselőtársai javaslata az utolsó a mi feljegyzéseink szerint,
amelyet mérlegelnünk kell: ez a 68. §-t egészíti ki számos ponttal… Sikerült átnézni,
hogy miben dönt a jegyző a javaslattevők szerint? (Dr. Kolber István: A családi
pótlék természet történő nyújtásának…!) Hogy a letelt időtartam elteltekor mit kell
csinálnia a jegyzőnek - erről szól ez a pont. Tehát volt az a 6 hónapos időszak, és
hogy utána mit vizsgál a jegyző… (Dr. Pósán László távozik. - Osztolykán Ágnes:
Kinyitja, akármeddig.) Kinyitja, életfogytig lehet konzervezni, igen. (Dr. Kolber
István: És nincsenek meg a feltételek, hogy milyen hosszú időre!) Köszönöm szépen.

Kíván-e valaki az előterjesztő nevében szólni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-
e valaki mellette érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e valaki ellene érvelni?
(Senki nem jelentkezik.) Én kívánok ellene érvelni, mert egy bizonytalan helyzetet
látunk, hogy 6 hónap után még a jegyző a normatív feltételek teljesülése nélkül ő

maga úgy mérlegeli, hogy inkább a természetbeni juttatást kapja még a gyermek, ne
pedig a rendes nevelési támogatást. Ez egy bizonytalan, jogilag számomra aggályos
helyzetet teremt. Bár a jegyzőben megbízunk, de azért a dolgunk mégiscsak a
normatív szabályok felállítása. Szavazzunk!

Aki támogatja a javaslatot, az most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Aki ellenzi,
az most teheti. (Szavazás.) Aki tartózkodik, az most. (Szavazás.) 2 tartózkodással és
15 nemmel, támogatás nélkül nem fogadtuk el a javaslatot.

A közúti járm űvezető képzésben való részvétel alapfokú iskolai
végzettséghez kötéséről szóló H/26. számú határozati javaslat

Módosító javaslatok megtárgyalása
A 2. napirendi pont következik. Göndör István és Sós Tamás képviselő urak

javaslata 30 napon belül szabja meg a kormánynak, hogy… - mit is? - …, annak a
feltételeit… (Dr. Kolber István: Szabályozza.) Kormányrendeletet kell hoznia? (Dr.
Kolber István: Igen.) Igen, 30 napon belül hozzon ilyen kormányrendeletet! Jó. Az
előterjesztők egyike itt van. Tamás, kívánsz-e érvelni mellette?

SÓS TAMÁS (MSZP): Csak röviden. Én úgy gondolom, hogy ahogy a
vitában is elmondtuk Göndör úrral, az iránnyal egyetértünk, de ott is azt
hangsúlyoztuk, hogy célszerű pontosítani. Én úgy gondolom, hogy ez a pontosítás
előnyére válik az előterjesztésnek, konkrétabbá és egyértelműbbé válik így.

ELNÖK: Köszönöm. Nem emlékszem, hogy a hatályosulás hogy van az
alapjavaslatban. Január? (Közbeszólások.) Ez az én problémám, nem emlékszem.
(Közbeszólások.) A kihirdetést követő 15. naptól már érvénybe vagy hatályba lép,
világos.

Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki ellene érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Én ellene érvelnék.
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Az átadás-átvétel, kormányváltás miatt aggályosnak látom a 30 napos
határidőt. Kívánatos lenne, ezzel egyetértek, én magam is szorgalmazom, hogy minél
hamarabb legyen, de hogy teljesíthető-e ez a jelen körülmények között, azt én
képviselőként nem tudom megállapítani.

SÓS TAMÁS (MSZP): Szólhatok?

ELNÖK: Parancsolj!

SÓS TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy maga ez
az előterjesztés magán viseli a rohammunkát. Ha megnézzük magának az
előterjesztésnek a szövegezését, egyes szám első személyben írjuk, utána hárman
írjuk alá, például. Stílusában, megfogalmazásában, tartalmában… Én értem, hogy ez
miért születik, úgy gondolom, ezt mindannyian értjük, mi ezt jobbító szándékkal
tettük, és ha ez ennyire fontos, ennyire sürgős, és a szimbolikus intézkedések sorába
beletartozik, akkor én úgy gondolom… Bízom benne, hogy ezt mindenki elolvasta, de
nem vagyok benne biztos. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ez hasznos
lenne, ha már ezt ennyire fontosnak tartjuk, mert akkor rákoncentrálunk, és egy precíz
megfogalmazásra kerül sor. Ugyanis az előterjesztés első része a Közlönybe fog
kerülni, de az iromány része például nem kerül a Közlönybe. Tehát amikor az
egyetemi hallgatók és a magyar ifjúság ezen fog felnőni, ezt fogja olvasni -
ironikusan fogalmazok természetesen -, akkor azért egy ilyen előterjesztésre jobban
oda kellene figyelni.

ELNÖK: A jogesztétikai szempontjaiddal egyetértek.
Tamás érthető módon a javaslat mellett érvelt. Kíván-e valaki ellene érvelni?

(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazhatunk.
Aki támogatja a javaslatot, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Kettő. Aki

ellene van, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki tartózkodott, kérem, most
szavazzon. (Szavazás.) Kettő. Tehát 2 igen, 2 tartózkodás… (Közbeszólások: Négy,
négy tartózkodás!) …, bocsánat, 4 tartózkodás és 9 nem mellett elutasítottuk a
javaslatot.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/59.
számú törvényjavaslat (Tárgysorozatra-vétel, általános vita)

Közoktatás, Kósa Lajos, Pichler Imre, 3. napirendi pont. Itt az általános
vitáról, illetve a tárgysorozatba-vételről kell döntsünk. (Pichler Imre Lászlónak:)
Imre, parancsolj, mint előterjesztő tiéd a szó.

Pichler Imre László (Fidesz) szóbeli kiegészítése
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt

Bizottság! A közoktatási törvény jelenlegi szabályozása nem veszi figyelembe a
települési önkormányzatok nagyságrendbeli eltéréseit. A közoktatási intézmények
átszervezését… (Zaj.)

ELNÖK: Elnézést kérek egy pillanatra! Parancsolj!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): …megszüntetését vagy a fenntartói
jogának az átadását a hatályos törvények szerint júliusban és augusztusban teheti
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meg. Ugyanakkor a felvételi eljárás az alapfokú intézményekben és a
középfokúakban is március 1-je és április 30-a között bonyolódik. Tehát azt a május
15-ei határidő, amit megszab, hogy az évben az önkormányzat vagy a fenntartó az
átszervezést május 15-éig be kell hogy fejezze, túl rövid idő abban az esetben, hogyha
egy önkormányzatnak vagy egy fenntartónak több intézménye is van. Azokat a
szakértői véleményeket, szülői szervezettől való véleményt, diákönkormányzattól
beszerezhető véleményt… Tehát ez a két hét nagyon kevés idő arra, hogy a fenntartó
ezt tisztességesen át tudja szervezni, hiszen lehet olyan érve is az önkormányzatnak,
hogy az egyik lakótelepen az ezelőtt húsz évvel épült iskolaépület üresen kong, mert
kiöregedtek belőle, a lakók meg maradtak. Tehát mindenféleképpen javasolt ennek az
időpontnak a kitolása.

Az átszervezés mindig érinti a vagyont is, a feladatellátási vagyont. Ezt is
segítené ezt a törvénymódosítás, hogy abban az esetben a kitolt időpontig
tulajdonképpen ezeket a vagyonokat, amelyek már nem szükségesek a
feladatellátáshoz, ki tudja vonni a fenntartó.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen nyitottak
vagyunk esetleg módosító javaslat befogadására is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Általános vitára alkalmasság, tárgysorozatba-
vétel a mérlegelésünk tárgya.

Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Kíván-e
valaki ellene érvelni? (Dr. Kolber István jelzésére:) Parancsolj, István!

Hozzászólások a bizottság tagjai részéről
DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Igen,

ellene szeretnék érvelni, és azt szeretném, hogy ne vegye tárgysorozatba az
Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot. Úgy tűnik, hogy évente megismétlődik ez a
vita. Egy évvel ezelőtt is lefolytattuk, akkor is nagyon tanulságos volt ez a kérdés.

Nyilvánvaló, hogy több érintett van egy intézmény átszervezése során,
különösen egy oktatási intézmény esetében, és szeretném a gyereket és a szülőt
elsődlegesen kiemelni, nem pedig az önkormányzati érdekeket ebből a szempontból,
és nem utolsósorban a pedagógusokat és a tanárokat is. Egy intézmény, egy oktatási
intézmény megszüntetése nem a beiratkozások miatt vetődik fel mint derült égből a
villámcsapás egy önkormányzatnál. Azt gondolom, kell akkora rálátással bírni az
oktatás különböző kérdéseire, hogy már korábban fel kell tudnia mérni, hogy
veszélyben van egy intézménye. Nem pusztán vagy nem elsődlegesen a
beiratkozottak száma határozza ezt meg, a demográfiai folyamatokat figyelemmel
lehet kísérni, figyelemmel tudja kísérni.

Én nem tudom azt elképzelni, hogy ha egy önkormányzat július 31-én dönt
egy ilyen átszervezésről, akkor - a törvényjavaslatnak az 1. passzusa, amely arról
szól, hogy csak akkor szervezheti át, hogyha megfelelő színvonalon gondoskodik a
szolgáltatásról - bármelyik szerv is komolyan leteszi az asztalra, hogy itt megfelelő
színvonalon fognak majd gondoskodni a szolgáltatásról. Nyilván a szülőknek, a
gyereknek hetek maradhatnának arra, hogy elrendezzék a gyerek sorsát, és megfelelő

oktatási intézménybe kerüljön - ez nem szolgálja ezeknek a gyerekeknek az érdekét,
érdekeit. A nyári időszak a szünet, a nyári szabadságok időszaka külön megnehezíti
ezt a problémát.

Van egy másik dolog is, ami, azt gondolom, még aggályos a törvényben: hogy
delegálja az egyeztetési kötelezettséget. Egy önkormányzat életében egy intézmény
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megszüntetése egy fontos és jelentős dolog, nem napi, nem szokványos, nem
rutineljárás, valóban nyilván nehezen hoz meg egy önkormányzat egy ilyen döntést.
Nem tartom helyesnek, hogy az iskoláknak kell lefolytatniuk ez az eljárást, mert ilyen
alapon hovatovább nem találnánk olyan önkormányzati ügyet, amelyben az
önkormányzatnak magának kellene a lakossággal párbeszédet folytatni, és ezeket az
egyeztetéseket lefolytatni. Tehát én ezt ilyen alapon is helytelenítem.

A tavalyi évben - hosszas vita után - egy kompromisszumos dátum született:
ez a május 15-e. Nyilván nem jó, mert itt azért valóban fennáll, hogy melyik ujjamat
harapjam meg. Ha itt még valami lazításra van szükség - tényleg tíz nap, két hét,
körülbelül ekkora mozgásteret látok itt -, azt el tudjuk képzelni, hogy toljuk ki ezt
május 31-éig, ha ez az önkormányzatoknak levegőt jelent, de július utolsó
munkanapja megoldhatatlan feladatok elé állíthatná a gyerekeket és a szülőket.
Emiatt nem támogatjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Dr. Hoppál
Péter jelzésére:) Péter, parancsolj!

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Olyan értelemben mellette érvelek, hogy általános vitára szerintem el kellene küldeni
ezt a javaslatot, és ahogy Kolber István mondta, lehetséges, hogy az időpont
vonatkozásában a vita fogja kialakítani a megfelelő álláspontot. Az önkormányzati
szféráról hallottunk érveket. A nem önkormányzati közoktatási intézmények esetében
az engedélyeztető hatóság az illetékes megyének a főjegyzője, főjegyzői hivatala.
Egyébként ott a szülőkre és a gyerekekre vonatkozóan hasonló kételyek merülhetnek
fel, hogyha a nyár kellős közepén történik a döntés. Azt hiszem, a vita fogja majd
árnyalni a megfelelő időpontot, mert ez későinek látszik. Mindenképpen célszerű lesz
ezt majd a vitában előrébb hozni, és talán az előterjesztő is tudja majd módosítani az
álláspontját. De az általános vitára szerintem mindenképpen alkalmas a javaslat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki ellene érvelni? (Révész Máriusz
jelzésére:) Máriusz! …Az ilyen csalafinta mellette érveléseket majd… (Derültség.)
Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én nem tudom, mi lesz a következménye,
hogy Kolber Istvánhoz csatlakozom a Fidesz alelnökével szemben (Derültség.), de az
az igazság, hogy ez egy olyan téma, amely mindig is keresztbe metszette a
pártviszonyokat. Egy évvel ezelőtt Botka László és Kósa Lajos közösen beadtak egy
javaslatot, és az oktatási bizottság akkor gyakorlatilag egységesen szembement a
javaslattal - az érvek egyébként nem változtak. Nem lehet megtenni a szülőkkel meg
a gyerekekkel szemben, hogy elmennek nyári szünetre, aztán egyszer csak július
közepén vagy július végén megszűnik az iskolájuk, és akkor valamikor augusztusban
neki kell állniuk iskolát keresni. Ez szerintem vállalhatatlan, csakúgy egyébként, mint
ahogy a tanárokkal szemben sem lehet megtenni, hogy elmennek nyári szünetre,
aztán nyáron hirtelen megszűnik az iskolájuk.

Én akkor is azt mondtam, hogy az igazán becsületes megoldás az, hogy június
15-én, amikor a tanévnek vége van, minden gyereknek, tanárnak, szülőnek úgy kell
elmennie nyári szünetre, hogy tudják, mi lesz a gyereknek a sorsa; ha meg is szűnik
az iskola, akkor is tudniuk kell, hogy szeptemberben hol folytatja a gyerek. Ebből
kifolyólag egyébként valóban március 1-je volt az eredeti időpont, ezt módosítottuk
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május 15-ére egy kompromisszum keretében. Ha további lazításra van szükség, akkor
is azt gondolom, hogy május 31-e a legutolsó időpont, és utána, ha ez a döntés
megszületik, akkor a szülőnek, a tanárnak, mindenkinek van még két hete a tanév
végéig az élet végiggondolására. Már ez is vékony egy kicsit, de szerintem hogyha az
oktatás szereplőiként felelősséget érzünk az oktatási intézményeinkért, a tanárokért,
diákokért, akkor szerintem május 31-e az utolsó időpont. Ha bekerül a parlament elé,
akkor én egy ilyen módosító javaslatot mindenképpen be fogok adni.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Pánczél
Károly jelzésére:) Parancsolj!

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen, bár bizonytalan vagyok,
mert ellene is tudnék érvelni úgy, mint Máriusz… (Dr. Kolber István: Tedd meg! -
Derültség.) Mellette talán az szól, és mellette úgy tudok érvelni, mint egyben aki az
önkormányzati világban is dolgozik most már majdnem másfél évtizede mint
alpolgármester, és több intézményünk van. Azt szeretném a figyelmükbe ajánlani
szocialista képviselőtársaimnak, hogy egyrészt ezt a javaslatot az anyagi kényszer és
körülmények is szülték, és ne felejtsék el azt, hogy például ebben az évben már tanév
közben változtak normatívák, tehát önkormányzatok, intézményfenntartók januárban,
februárban, a költségvetés, a saját költségvetésük készítése során szembesültek azzal
a ténnyel, hogy az ország költségvetése januártól csökkentett normatívákat.

Nem szórakozásból hozzák meg az önkormányzatok ezeket a döntéseket,
hogy intézményeket átszerveznek, összevonnak vagy éppen bezárnak, én is megéltem
ilyet a saját településemen, nem kívánom senkinek. És ugyan mindenki világosan érti
azt - a szülők, a pedagógusok meg még a gyerekek is -, hogy ha két intézménybe jár
összesen egy intézményre való gyerek, ott valamilyen összevonásra, átszervezésre
szükség van, de ilyenkor természetesen megindulnak a fáklyás felvonulások, a
tüntetések, hogy de az a mi iskolánk, maradjon meg, meg érvelnek mellette, hogy az a
jobb színvonalú, és a mi igazgatónk legyen a továbbiakban. Ez a dolog azt mutatja,
hogy nem könnyű, amikor egy önkormányzat meghoz egy ilyen döntést, de hogy
sajnos szükség van rá, az biztos.

És ellene is tudnék érvelni, azzal, amit Máriusz mond, hogy igen, nem jó ezt
az egészet kitolni a nyárra, és Kolber képviselő úrnak is igaza van abban, hogy
gyakorlatilag a felelősség egy jó részét áttolni az intézményvezetőre, hogy folytassa
le ő az egyeztetéseket, majd azoknak az eredményét küldje meg a fenntartónak, ez is
egy új elem az eddigiekhez képest, de hogy a gazdasági kényszer rávisz
önkormányzatokat az átszervezésre, az biztos. És igazak ezek a határidők is,
amelyeket Pichler képviselő úrtól indoklásként hallottunk, hogy ha a beiratkozások
időpontját is figyelembe vesszük, akkor is derülhetnek még ki a tavaszi hónapokban
olyan létszámadatok, amelyek az átszervezéshez vezetnek, bár Kolber képviselő
úrnak is igaza van abban, hogy ez nem egy-két hónapnak az eredménye, hanem
látható már több év keresztmetszetében.

Úgyhogy tudok érvelni, elnök úr, mellette is meg ellene is, nem tudom, mi a
jó megoldás. Önkormányzati szempontból mindenféleképpen támogatható.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Pichler Imre László jelzésére:) Imre, parancsolj, aztán
lezárom a vitát.
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Pichler Imre László (Fidesz) reflexiói
PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Alapjában véve én is

elfogadom, hogy ennek az időpontnak a kitolása a nyár közepére, nem a
leghelyesebb. Viszont elhangzottak olyan érvek is, amelyeket szembe kell állítani
azzal, hogy az önkormányzatoknak a normatív támogatása 2002-ben még 185 ezer
volt egy főre, és ez lecsökkent százharminc-valamennyire, 132-re, ha jól tudom. Az
elmúlt években az önkormányzatok igyekeztek megszabadulni az intézményeiktől,
mert a kormány rákényszerítette őket, hogy plusznormatívát majd akkor kaptok,
hogyha bementek a kistérségbe, és ezek a plusznormatívák motiválták az
önkormányzatokat, a fenntartókat arra, hogy minél előbb átszervezzék. Most viszont
megfordult a világ - hogy így fejezzem ki magam -, hiszen jelen pillanatban a
társulási normatíva már tulajdonképpen megegyezik a rendes, normális
önkormányzati normatívával, és számtalan olyan önkormányzat van, amely szeretné
visszakapni az intézményeit, mert sokkal jobban járna akkor, hogyha a saját
költségvetésébe tudná betervezni ezeket a normatívákat.

Még egy dolgot hadd említsek meg ezzel az időpontkitolással kapcsolatban!
Azért nem egészen úgy van az, intézményvezetőként az ember tisztában volt vele,
hogy azért nem júliusban dől el az, hogy én átszervezek vagy nem, az eldől abban a
tanévben, az 100 százalék, minden egyes tanár tudja azt, legalábbis egy megfelelő
iskolai vezetéssel, hogy azt mondja: igen, félévkor én azt fogom a tantestülettel
megbeszélni, hogy egyáltalán mit fog számukra hozni az átszervezés. De ezt nem
június 15-étől július 30-áig teszi meg az intézményvezetés, hanem megteszi
természetesen a tanév közben, hogy mindenki számíthasson arra, hogy egyáltalán…
Viszont ezzel az időpontkitolással kapcsolatban én azért említettem az
önkormányzatot, mert itt az önkormányzat van olyan helyzetben, ahogy a Lajos, Kósa
Lajos képviselőtársam is megemlítette, hogy 84 intézménye van, és ha azt nézem,
több intézményt át kell szervezni - világos, hogy az a két hét semmire sem elég. Tehát
valahogy így kellene talán egy picit kompromisszumot kötni ezzel az időponttal. A
szülők és a gyerekek pedig mindenhogyan, az én olvastomban is az elsők, aztán utána
jön az önkormányzat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az érvek elhangzottak. Az
általános vitára való alkalmasságról, tárgysorozatba-vételről döntünk, szerintem
szavazhatunk erről. Jól látom? (Általános helyeslés.)

Szavazás
Aki támogatja, az, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Aki ellene van, az,

kérem, most tegye. (Szavazás.) Aki tartózkodik, az, kérem, most emelje fel a kezét.
(Szavazás.) 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, 10 igennel tárgysorozatba vettük.

Előadót kellene állítani. Imre az előterjesztő. A bizottság részéről érveljünk
mellette! (Pánczél Károlynak:) Karcsi, felkérhetlek?

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Ha muszáj… (Derültség.)

ELNÖK: Lehetséges?

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérlek rá.
Szavazzunk a bizottsági előadó személyéről…
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DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Ellenvélemény? Kisebbségi vélemény?

ELNÖK: Kisebbségi álláspont? (Közbeszólások.) (Dr. Kolber István
jelentkezik.) István. Kell dönteni az előadóról? Szavazunk az előadóról? (Edelényi
Zsuzsánna: Pánczél Károly az előadó.) Van többségi is meg kisebbségi is…
(Edelényi Zsuzsánna: A bizottsági előadó Pánczél Károly, a kisebbségi előadó pedig
Kolber úr.) Jó. Kell erről szavaznunk? (Edelényi Zsuzsánna: Elfogadjuk. -
Közbeszólás: Elfogadtuk.) Mi a szabály? (Közbeszólás: Bólintottunk. - Dr. Kolber
István: Kell, kell, hogy elfogadja a bizottság. - Edelényi Zsuzsánna: A szabály az,
hogy szavaz a bizottság.) Szavazni kell. Jó, akkor szavazzunk, Pánczél Károly a
bizottság előadója. (Szavazás.) A kisebbségi előadó Kolber István, kérem, most
szavazzunk. (Szavazás.) Jó. Bár azt nem mi szavazzuk, a kérdés, hogy a kisebbség
egyetért-e vele. Jó, köszönöm szépen.

Egyebek
Egyebek. Az egyebek keretében kiosztottuk a Magyarországi Szülők

Országos Egyesületének a levelét, és Keszei Sándor elnök úr jelezte is, hogy szeretné
kiegészíteni azt. Ügyrendi javaslatként meg kell szavaztatnom a bizottságot, hogy
lehetővé teszi-e ezt. Aki úgy dönt, hogy az elnök úr kapjon szót, az, kérem, most
emelje fel a kezét. (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodik?
(Szavazás.) Sándor, én tartózkodás helyett arra hívom fel csak a figyelmedet, hogy
hat perc múlva elkezdődik a plenáris ülés, tehát, kérlek, légy velünk kíméletes.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének levele
KESZEI SÁNDOR (Magyarországi Szülők Országos Egyesülete): Köszönöm

szépen, csak kiegészítést tennék, hiszen azért adtuk le írásban. Keszei Sándor, a
Közoktatás-politikai Tanács szülői oldalának szóvivője és az Országos Szülői
Érdekképviseleti Tanács elnöke vagyok. Úgy éreztük, hogy ez nagyon erősen szülői
kérdés, hiszen itt a szülőkkel kapcsolatban történnek dolgok. Az egyik részről
támogatjuk a szigorítást, a tankötelezettség teljesítését megszegőkkel szembeni
szigorítást, a másik oldalról azonban egy nagyon fontos momentumra szeretnénk
felhívni a figyelmet, ami a közoktatási törvényből és az iskolarendszerből vezethető
le: hogy a gyerekek ma 6-7-8 éves korukban iratkoznak be az iskolába, és van 4-5 és
6 évfolyamos középiskola is. Ha összeadjuk a beiratkozási életkort, az általános
iskolát és a középiskolai évfolyamok számát, és hozzáadunk még egy vagy két
szakképzést, akkor kiderül, hogy messze a 20. életévük után még iskolába járnak a
gyerekek, és tulajdonképpen megvonjuk tőlük az iskoláztatási támogatást, amiből
befejezhetnék az iskolát.

Azt szerettük volna kérni, és ezt már az előző ciklusban is kértük, hiszen még
az elnök úr minisztersége alatt, idején 23 éves korig volt az iskoláztatási támogatás,
és amikor ezt levettük 20 évre, akkor tulajdonképpen ezek a gyerekek hang nélkül
maradtak. Nemzetközileg megvizsgáltuk a családi pótlékot, az iskoláztatási
támogatást, arról szól ez a beadvány, amit nem kívánok tovább részletezni, de az a
kérésem, hogy lehetőség kellene hogy legyen arra, hogy betegyük azt, hogy azok a
gyerekek, akik 20 éves koruk után még iskolába járnak, hogy be tudják fejezni az
iskolát, egy rendkívüli iskoláztatási támogatásban részesüljenek. Ezt azért is merjük
mondani, mert a jelenlegi törvénymódosítás 11. §-ának (2) bekezdésében van egy
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ilyen passzus, amely azt mondja, hogy a fogyatékos gyerekek megkaphatják egészen
23, illetve ők 25 éves korukig.

Az a kérdésem, és azt szeretném elérni, hogy egy bizottsági módosító
javaslattal egy ilyen kiegészítést tegyünk a törvényhez, hogy azok, akik még iskolába
járnak, de nem tankötelesek, 20 éven felüliek, azért, hogy el tudják végezni az iskolát,
ahhoz kapják meg ugyanúgy a támogatást egy más néven, mivel a 20 éves kort már,
gondolom, nem lehet megvétózni. Ezt végig kellene gondolnunk, illetve segítséget,
szakmai segítséget is kérek, de mi ezt megtárgyaltuk még anno, az elmúlt évben is,
amikor a másik kormány ugyanezt behozta, és megpróbáltuk bevinni, mellettünk volt
akkor az Oktatási és Kulturális Minisztérium, de nem sikerült ezt az SZMM-en
átverekedni.

A másik ilyen dolog - amit nagyon gyorsan mondok -, hogy jelenleg a
gyerekszám alapján differenciálva van a családi pótlék, illetve az iskoláztatási
támogatás, és felmerült a szülőkben, hogy ha ezt átváltjuk természetbeni támogatássá,
pont most, amikor ezek a dolgok történnek, hogy gondnokságot meg egyebet
nevezünk ki a szülő fölé, akkor kiderül, hogy az egyik gyerek 12 ezer forint értékű
természetbeni támogatást kap, a másik 14 ezret, a harmadik meg 16-ot kap. Tehát
egymás mellett ülhetnek az osztályban, és különböző természetbeni…, tehát az egyik
több kaját - bocsánat! -, élelmet tud majd venni, illetve többet kap majd az
önkormányzattól, mint a másik.

Mi másképp szeretnénk differenciálni, ahogy nemzetközi szinten is van:
életkor szerint. Erre is tettünk javaslatot, még akkor is, hogyha ez most nem megy. De
az viszont fenn fog állni, hogy amikor ezt a természetbeni támogatást sorozatban
kapják meg a gyerekek - mert azért elég sok gyerek lesz, aki megszegi a
tankötelezettséget -, akkor felmerül, hogy miért kap az egyik 12-t, a másik meg 16-ot,
ugyanaz, a gyerek ugyanannyit eszik, ugyanolyan cipőre van szüksége. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Keszei Sándor, a Szülők Országos
Egyesületének az elnöke arra invitál minket, hogy egy bizottsági módosító javaslatot
tegyünk. Ezt mint kijelölt bizottság a záró szavazásig megtehetjük, ami a jövő héten
várható, tehát nem kell nekünk a hátralévő két percben döntenünk efelől, hanem
mérlegelhetjük ezt a kérdést.

Sándor pontosan fogalmazott, de azért hadd húzzam alá, hogy a 20 év fölötti
családi pótlékot nem ez a javaslat veszi el, ez maximum nem adja vissza 8 év
elteltével most egy csapásra, már csak azért sem, mert nem látni pontosan ennek a
költségvetési kihatásait. Valóban, a polgári kormány idején még 23 éves korig járt ez,
és aztán később ment el jóval lejjebb, 20 éves korra.

Még egy pontot hadd fűzzek hozzá, ez pedig pont az, amit te említettél, hogy
most támogattuk Pelczné Gál Ildikó és társai módosító javaslatát, amely valóban
nemcsak a névről szól, hanem arról, hogy nem köti össze a két dolgot, tehát a családi
pótlék összegét és a természetbeni támogatás összegét. Tehát nem vezeti egybe
jogilag a két dolgot, hanem azt mondja, hogy a családi pótlék vagy nevelési
támogatás jár vagy nem jár, és ettől független jogilag, hogy segítünk, és hogyan
segítünk a gyerekek élelmezésében természetbeni juttatással, de nem tesz szükségessé
egy bonyolult központi számítási, elszámolási rendszert, hogy nyilván kell tartani a
12-13 ezer forintot. Éppen e miatt a probléma miatt adták be szerintem
képviselőtársaink ezt a javaslatot, mert ez egy őrült adminisztrációt, illetve később
perek százait hozhatta volna magával, hogyha ezt a kettőt ok-okozatként összeveti
ezen a ponton.
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Én akkor azt javaslom, hogy a képviselőtársak a levél alapján mérlegeljék,
hogyan viszonyulnak ehhez a javaslathoz. Lesz még addig bizottsági ülésünk,
szerdán… Szerdán kellene bizottsági ülést tartanunk? (Az elnök Edelényi
Zsuzsánnával egyeztet. - Közbeszólások.) Nézzük akkor a naptárat! Miért kell ülést
tartani? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Mikor szavazunk? (Edelényi
Zsuzsánna: A jövő héten lesz szavazás.) Akkor miért nem tartunk hétfőn ülést?
(Osztolykán Ágnes: Jövő héten hétfőn.) Szerdán én nem tartanék ülést, hanem a jövő

héten hasonló módon, 11 vagy 12 óra magasságában… (Közbeszólások, egyeztetés.)
Akkor mérlegelem, hogy ez mikor legyen, jó?

Még egy tényről szeretnék tájékoztatni mindenkit: az elnök úr, Schmitt Pál
átküldött egy levelet Mesterházy Attila tollából. A frakcióvezető úr a Házszabállyal
ellentétesnek véli azt a bizottságot, amelyet mi az alakuló ülésünkön létrehoztunk,
amely az elmúlt nyolc év esetleges visszaéléseit vizsgálja. Akinek a levél másolata
kell, a bizottsági kollégáktól megkapja, most ez nem fénymásoltam le, csak a
tájékoztatást szerettem volna megadni.

Az egyebek napirendi pontot lezárnám, ha nincs más hozzáfűznivaló. (Senki
nem jelentkezik.) Jó munkát kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 2 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


