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Napirendi javaslat
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek
a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám)
(Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/59. szám)
(Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk,
kérem, hogy az idő szorítása miatt húzzuk feszesre.

A napirend elfogadása

Két napirendi pontunk van, a közoktatásról, illetve a családok támogatásáról szóló
törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
véleményezése.

Van-e egyéb napirendi javaslat? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen jelzést, úgy látom
szavazhatunk a napirendről. Aki támogatja a napirendi javaslatot, kérem, most szavazzon.
(Szavazás.) Ellenszavazat, tartózkodás nincs, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Az elmondás sorrendjének megfelelően a közoktatással kezdjük, tehát nem a kiküldött
értesítőnek megfelelően, ennek egy oka van: a kormányt képviselő Brassói Sándor
főosztályvezető úrnak az önkormányzati bizottságba kell átmennie időre, ezért kezdjük ezzel,
de úgy látom, a szakszervezet képviselője is megérkezett.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/59. szám); (Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa);
módosító javaslatok megvitatása

Az ajánlás 1. pontjában Hiller István és Kolber István képviselő urak nyújtottak be
módosító javaslatot, az előterjesztők egyike itt van. István, parancsolj, egyébként üdvözöllek a
bizottságban.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úrnak és a bizottság
minden tagjának jó munkát kívánok, a mai naptól kezdődően veszek részt a bizottság
munkájában.

A parlament általános vitájában már elmondtam, azt gondolom, a módosítás világos,
mi azt az elképzelést, ami az időpontokat illeti, már hogy bármiféle módosítás a közoktatási
intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést időben kitolja, mégpedig ennyivel – tehát több
mint két hónappal, a nyár végére –, ezt a családok, a pedagógusok, a diákok számára
hátrányosnak tekintjük. Értjük a megközelítést, miszerint az önkormányzatok, a fenntartók
könnyebb helyzetben vannak, de ezt nem kívánjuk támogatni.

Hogy ne kelljen ennél a napirendi pontnál még egyszer hozzászólnom, maximum azt
tartjuk elképzelhetőnek, hogy a május 15-ei határidő május utolsó munkanapjára tolódjék, de
a nyár közepén, a nyár végén hozni olyan döntéseket, amelyeknek az értesítése is már – a
június végén hozott döntésről a pedagógusok, diákok, szülők értesítése – nehézkes, emiatt
nem támogatjuk. Következésképpen a másik módosítás is – és akkor ott már nem kérnék szót
– erre vonatkozik, a határidők kitolását maximum a májusi utolsó munkanapig tartjuk
elképzelhetőnek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki ellene szólni? (Nincs jelzés.) Én kívánok
ellene szólni, ha más jelentkező nincs. Azért, mert kiosztottunk egy bizottsági módosítóra
vonatkozó javaslatot, talán már ott van előttetek is. Ebbe beleépítettük azt, amit javasoltok, és
azt is, amit Máriusz javasol. Ha lehet javasolni, akkor ennek a pontnak a vitájában… (Többen:
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Nincs előttünk . – Dr. Pósán László átad egy példányt. – A bizottság munkatársához:) Nincs a
képviselők előtt a javaslat, kellene még három példány.

Tehát, ha megengeditek, ha ez elfogadható, függesszük fel addig a ti javaslatotok
vitáját. Elfogadható az az ügyrendi javaslat, hogy kezdjük a bizottsági módosítóval?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Ebben meg is egyeztünk a plenáris ülésen.

ELNÖK: De előtte ki kellene osztani, de addig röviden összefoglalom. A bizottsági
módosító javaslat több pontot is érint. A 2. §-t úgy módosítjuk, hogy az eredeti közoktatási
törvény 102. §-ának (3a) bekezdése (4) bekezdésre, a (4)-(5) bekezdés (5)-(6) bekezdésre
módosul. Itt van némi definíció: nem nevelési és oktatási intézmény, hanem közoktatási
intézményről beszélünk. Ez magyarán, hogy ki jogosult az egyeztetésre, ezt a pontot
módosítjuk. Most már ott van előttetek, ti is tudjátok olvasni.

Az igazán lényegi pont a lap alján olvasható, ez a (11) bekezdés, felolvasom. „A
fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig
hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, összevonásával,
megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és
megszüntetésével kapcsolatban.” Hosszas konzultációkat folytattunk a szakszervezettel, az
ellenzékkel, illetve maga a kormánypárt is önmagával, így jött ki ez a pont. Az egyéb
átszervezésnek minősülő pontokat toljuk ki július utolsó munkanapjáig.

Ez lenne a bizottsági módosító javaslat első változata. (Dr. Hiller István: Ez rendben
van.)

Pichler Imre kérésére egy beszúrással egészíteném ki ezt az írásban előttetek lévő
javaslatot, de ezt csak szóban tudom elmondani. Ezt a kis kiegészítést a „fenntartói jogának
átadásával” után szúrnám be „– kivéve a kistérségi társulásból való kiválásról szóló döntés –”.
Magyarán, mi ennek a beszúrásnak a lényege? A kistérségből ki lehet válni július végéig,
haza lehet vinni az iskolát, óvodát május után is.

Ez lenne a bizottsági javaslat, aminek a vitáját akkor ezennel elkezdtük, ha jól látom,
felfüggesztve így az 1. és a 2. pontok vitáját.

(Jelzésre.) Parancsolj, Máriusz.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Már az előző ülésen is jeleztem, és
itt egybeesett a véleményem Kolber István képviselő úr véleményével, hogy vannak
fenntartásaim a beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban. Mire a parlamenti vita
megkezdődött, Kósa Lajos előterjesztő úrral egyeztettem, és gyakorlatilag tisztázódott, hogy
őt különösen nem bántják azok a pontok, amelyek minket érdekelnek, mert neki az a
problémája, hogy az apró-cseprő átalakításokról is május 15-éig kell dönteni. Tehát számára
előterjesztőként elfogadható volt az, hogy július vége legyen a kisebb ügyek határideje, és
május vége legyen – ahogyan a bizottságban is ezt felvetettük – a nagyobb léptékű
átszervezés határideje.

Nekem a bizottsági módosító javaslat elfogadható, tehát amennyiben a bizottsági
módosító javaslatot a bizottság elfogadja, akkor a két módosító javaslatomat visszavonom,
hiszen az egyik döntően csak abban különbözik, hogy az igazgatók kinevezése, felmentése is
benne van azon körben, amely nem adható át intézményvezetői hatáskörbe, hogy ők
szervezzék meg az elbírálást, és a másik is kicsit pontosabban van megfogalmazva.

Ráadásul úgy látom, az első javaslatba gyakorlatilag azok az elképzelések is
bekerültek, amelyeket Hiller István megfogalmazott, mert az a szövegfordulat van benne,
úgyhogy azt gondolom, ahogyan a parlamenti vita is alakult, ebben az irányban elmehetünk
egy konszenzus felé. Már csak azért is mondhatom, hogy konszenzus felé, mert az előző ilyen
javaslatot Botka László és Kósa Lajos közösen terjesztette be még egy évvel ezelőtt.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. István, utána Imre.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném megerősíteni, hogy az eredeti
bizottsági módosító javaslat az elképzeléseinket, amelyeket a parlamentben elmondtam,
tükrözi, tehát amiről az előbb Révész képviselő úr beszélt, az korrekt. Így van, egyet is
értenék vele. (Osztolykán Ágnes távozik.)

Az elnök úr által az előbb betoldott, és ezek szerint Pichler képviselő úr javaslatára
bekerült szöveggel kapcsolatban szeretnék két mondatot mondani. Tehát a most szövegben,
írásban még nem szereplő, ám bediktált mondatot gondoljuk végig. A kistérségi társulásból
való kilépésnek anyagi konzekvenciái vannak. Következésképpen, ha ez július végéig
történik, egy olyan közoktatási intézmény, amely addig tagja volt egy kistérségi társulásnak,
megkapta az úgynevezett kistérségi normatívából rá eső részt és mindazt, amit most
fölösleges felsorolni, amikor megkezdődik a tanítási év – legyen ez szeptember 1-je –,
ezekben nem fog részesülni. Ennek az egésznek az áttekintésére, új költségvetés
megtervezésére – és most az értesítésekről nem is beszélek, mert azt hagyjuk – nincs módja.

Azt szeretném tehát, képviselő úr – esetleg elnök úr –, ha végiggondolnánk. Értem,
hogy mit akar, de ehhez kevés lesz az idő. Ott fog állni a fenntartó, az iskola, az
iskolaigazgató, a pedagógus, a szülők és mindenki, 30 napjuk van, történetesen az augusztusi
30 nap, ami azért Magyarországon mégiscsak más, mint egy kevéssé szabadságokkal „terhelt”
hónap, és nem fogja megkapni a kistérségi normatíva rá eső részét, új költségvetést kell
terveznie. Nem fog tudni naptári évre szóló költségvetéssel élni, mert közben a tanévben
megváltozik. Gondoljátok, gondolják ezt végig!

ELNÖK: Köszönöm. Imre!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen én is
aláírom, hogy konszenzust kell találnunk, és azzal, amit az előbb Máriusz elmondott, én is
egyetértek. Maga a társulásból való kilépés azért mondatja velem, hogy mégiscsak meg kell
hogy tegyük ezt a lépést, hiszen van olyan esemény – többek között pont az én városomban,
Szigetváron –, hogy ez a bizonyos csődhelyzet, ami kialakult, annak is köszönhető, hogy az
előző polgármesterünk az összes intézményt kiszervezte a kistérségbe. Ezáltal a költségvetés
főösszege egészen minimálisra csökkent, például 6 milliárdról lement 1,8 milliárdra. A bank
figyelembe veszi, hogy mi a költségvetés főösszege, és azokat a hiteleket, amiket megállapít,
hogy működőképes maradjon a város, azért nem tudja folyósítani, mert egyszerűen meg van
kötve a keze.

Hogyha azt is figyelembe veszem, hogy a városban működő, a bíróság által kijelölt,
természetesen független szakértő letette az asztalra azt a bizonyos reorganizációs tervet,
ebben az van benne, hogy az önkormányzat minél előbb szervezze vissza az intézményeket,
tehát szervezze ki a kistérségből, mert ezáltal a költségvetés főösszege jóval nagyobb lesz. Ez
motivált. Természetesen rá volt kényszerítve a kistérségbe való beléptetésre, hiszen az a plusz
normatíva, amelyeket az előző kormány odaadott, pont arra volt elég, hogy – többek között –
egy 14-16 fős kistérségi irodát fenntartsanak ott Szigetváron, ahol nyugdíjasoktól kezdve nem
tudom, hányan ülnek, effektív munkát jóformán semmit nem végeznek. Egy agrármérnök lett
ennek a társulásnak az elnöke, tehát eléggé heterogén az egész társulás.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Imre. Nem kell minket meggyőznöd arról, hogy többféle
kistérségi társulás van. Az első kettő: jó és rossz. Hanem, ez az időpont-megjelölés jó-e vagy
sem?
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A kormány képviselőjének az álláspontját kérem a bizottsági javaslatról. Brassói
Sándor főosztályvezető úr!

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Jelzem,
hogy a kormánynak hivatalosan nincs még hivatalos álláspontja az előterjesztések kapcsán. A
tárca részéről azt az aggályt felvetem – és itt kicsit aggályosnak tartjuk az új javaslatot –, hogy
a kistérségi társulásból való kiválásról szóló döntést is meg lehetne hozni július utolsó
munkanapjáig. Ugyanis a kistérségekben egy csomó olyan közoktatási feladatot ellátnak,
amelyet adott esetben nem feltétlenül az az önkormányzat lát el a bevitt vagyonnal, amelyiket
éppen ki akar szervezni, hanem más fenntartó. Úgyhogy egy ilyen késői dátum megengedése
adott esetben ellehetetleníthet olyan közoktatási feladatokat a kistérségben, amely azután
ellátatlan marad abban az esetben, ha pont az az önkormányzat lép ki belőle, amelyik elvisz
bizonyos feladatot vagy azt az intézményt, amivel ő rendelkezik.

Tehát – megértve természetesen azt, hogy lehetnek bizonyos önkormányzatoknál
problémák, de ha megnyílik ez a lehetőség, ez azon túl, ami itt elhangzott, hogy a normatívák
eljuttatása, elég problémássá válhat. Hiszen amíg ezek a MÁK-on keresztül kimennek, míg
ennek regisztrálása megtörténik, gyakorlatilag az is leghamarabb szeptember vége, október
eleje, tehát ezzel a kistérség költségvetésének a finanszírozása, a költségvetése lehetetlenülhet
el abban az esetben, ha egy meghatározó önkormányzat kilép ebből. Ilyen szempontból ez
csak egy szakmai álláspont.

ELNÖK: Köszönöm. Az általam előterjesztett bizottsági módosító javaslatot
kettéválasztom. Az eredeti már megáll önmagában, tehát ez a javaslatom, tehát az Imre-féle
kiegészítés nélkül, és egyből előterjesztem egy másik bizottsági módosító javaslatként az
Imre-féle kiegészítést. Tehát válasszuk külön.

Így adunk magunknak egy hetet, Imre, hogy mérlegeljük ezeket a szempontokat,
amiket Hiller István és amit Brassói Sándor felvetett. Szerintem így tudunk bölcsen dönteni,
ha adunk erre hét napot, a jövő héten akarunk erről szavazni. Tehát két bizottsági módosítóra
teszek javaslatot, az egyik a Pichler Imre-féle kiegészítés nélküli, a másik pedig a Pichler
Imre-féle kiegészítés maga.

(Jelzésre.) Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Majdnem ugyanezt javasoltam volna, de egy körben
még úgyis vissza fog jönni, a kapcsolódó körben, és a kapcsolódó körben is lehet módosító
javaslatot beterjeszteni, kapcsolódó bizottsági módosító javaslatként.

Az én javaslatom – mivel bennem is vannak aggályok – inkább az, hogy a kapcsolódó
körben térjünk vissza erre a módosító javaslatra. Tehát most döntünk a bizottsági
javaslatokról, és a kapcsolódó körben is be tudunk adni kapcsolódó bizottsági módosító
javaslatot. Szerintem gondoljuk végig ezt még egyszer, és a kapcsolódó körben térjünk rá
vissza.

ELNÖK: Tehát ma ne tegyünk ilyen javaslatot? (Dr. Hiller István: Lényegében így
van.)

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azért lenne ez a véleményem, mert ha most
megszavazzuk – elnök úr mondta, hogy még gondolkodjunk egy hetet vagy néhány napot –,
tehát ha most megszavazzuk, akkor el is döntöttük, vagy így, vagy úgy a kérdést. Ha a
következő, kapcsolódó körben térünk vissza rá, akkor van idő még emészteni és több
szempontból végigjárni a kérdéskört. (Közbeszólások.)
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ELNÖK: Az a bajom, hogy nem sok időt adtunk ezzel, mert ma lezárul a részletes
vita. A héten kell erről döntenünk. A javaslatom az, hogy adjunk egyharmadot a Pichler-féle
javaslatnak, és majd a plenárison a végszavazásnál vagy megszavazzuk, vagy nem. Akkor
adtuk magunknak a legtöbb gondolkodási időt. Tehát tartom a javaslatomat.

A kérdésem, Máriusz, hogy visszavonod-e akkor a 2. javaslatot, illetve István, az
1. pontban szereplőt, vagy szavazzunk róla. Tehát ott van az ajánlási sor, szavazzunk róla,
vagy nem kéred róla a szavazást? Parancsolj.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A bizottsági módosítónak, amit most
kettéválasztottál, az első részét, ami írásban van, azt támogatni fogjuk, következésképpen azt,
amit én tettem, azt visszavonom.

ELNÖK: Köszönöm. Máriusz?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ugyanúgy, ahogy elmondtam, javasolom ügyrendiként,
hogy a bizottsági módosítóról szavazzunk először, ha ez keresztülmegy, akkor vissza is
vonom azonnal a módosító javaslatomat.

ELNÖK: Akkor az írásban előterjesztett bizottsági módosító javaslatról szavazunk – a
vitája lefolyt, úgy látom, hogy szavazhatunk, ha jól látom. (Jelzésre.) Nem jól láttam.

Ügyrendi szavazás következik, Kerpen Gábor kért szót, aki egyetért vele, tegye fel a
kezét. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Gábor, parancsolj! Kérlek,
légy ránk tekintettel, nagyon be vagyunk szorítva az időbe.

KERPEN GÁBOR (Pedagógusok Szövetsége): Köszönöm, de azért mondanom kell,
hogy nem a levezető elnök úr hibázott, hanem én jeleztem túl későn a hozzászólási
szándékomat.

Tisztelettel üdvözlök minden képviselő hölgyet és urat. Az örömömnek akarok hangot
adni, hogy nagyon sok módosító javaslat az eredeti előterjesztéshez képest bekerült. Látom,
hogy az intézmény külső környezetét meghatározó javaslatok a május végi részbe kerültek,
azonban a PDSZ nevében szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy például az
intézményvezetői kinevezés július végéig való véleményezése az intézményvezetők
szempontjából emberileg nehezen tolerálható. Ebből a szempontból akkor lehetetlenné válik –
legalábbis nagyon-nagyon megnehezül – az egyes testületek, szülők, dolgozói közösségek
összehívása, hogy július végéig ezt véleményezzék.

A másik: a csatlakozó bizottsági javaslattal kapcsolatban, amit elnök úr terjesztett elő,
egy dologra hívom fel a figyelmet. Nagyon rossz tapasztalatunk van a nem egyházi, de nem
állami, nem önkormányzati fenntartók tekintetében az intézmények egy részének tekintetében
az intézményfenntartásról, ezért megfontolásra javasolom, hogy tényleg, ha lehet, ne július
végén szülessen döntés az ilyen típusú átadás-átvételekről. Van olyan alapítvány, ahol ez
nagyon nagy problémát okozott korábban.

A harmadik: valószínűleg csak stiláris, de azt gondolom, fontos elem az intézményi
költségvetések véleményezése. Nagyon rossz szájízzel vennénk, ha ez kikerülne abból a
körből, ha nem véleményeződhetne a testületek által. Értem, hogy az előterjesztő jogkövető
magatartással kíván élni – úgy értem, hogy Kósa képviselő úr jogkövető magatartással kíván
élni –, és ez megnehezíti a jogkövető magatartás fenntartását, de ennek az átgondolását
ajánlom, ez az eredeti előterjesztés 5. §-a.

Még egyszer köszönöm a módosító indítványokat, jelentős számban beépült.
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ELNÖK: Köszönöm. Tehát visszatérnék oda, hogy az általam írásban kiosztott szóbeli
kiegészítés nélküli bizottsági módosító javaslatról szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kérem,
most szavazzon, engem Osztolykán Ágnes bízott meg. (Szavazás.) Ellenszavazat és
tartózkodás nincs, egyhangú, köszönöm szépen.

A szóbeli kiegészítésre vonatkozó külön bizottsági javaslatot teszem fel szavazásra.
(Jelzésre.) Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem az intézményvezetői kinevezés nem minősül
átszervezésnek, tehát ez a módosító javaslat, amit Kósa Lajosék beterjesztettek, nem is érinti,
eddig sem volt olyan szabály, hogy május 15-éig .

ELNÖK: Most a Pichler-féle szóbeli kiegészítésről szeretnék szavazást kérni. (Révész
Máriusz: Elnézést, azt hittem…) Tehát azért, hogy az asztalon legyen a jövő héten a plenáris
előtt, ez a célunk, és addig meggondoljuk.

Aki támogatja ezt a szóbeli kiegészítést, kérem, most tegye. (Szavazás.) Köszönöm. Ki
van ellene? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással, 4 nem
szavazattal a többség támogatta.

Tehát a Hiller-féle 1. javaslatról nem kell szavaznunk.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Így van.

ELNÖK: A 2. pont?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavontam.

ELNÖK: A Hiller-féle 3. pont?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Visszavonom.

ELNÖK: A 4. pont?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Visszavonom.

ELNÖK: Végeztünk, köszönöm szépen. Brassói Sándornak jó munkát kívánunk az
önkormányzati bizottságban.

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

A következő a családtámogatásról szóló javaslat. Itt is előre jelzem, hogy egy
bizottsági módosító javaslatra teszek javaslatot, aztán folytatjuk.

Az egyoldalas bizottsági módosító javaslat ki van osztva; a súlyosan, halmozottan
fogyatékkal élő tanulók szülőjére vonatkozó pont. Kérek mindenkit, hogy mérlegelje, majd
szavazni fogunk róla az ajánlási sor végén.

Talabér Márta és társai terjesztettek elő egy javaslatsort, az 1., 3. és 4. pontban. A
javaslat az, hogy ezt tárgyaljuk egyben, tehát az 1., a 3. és a 4. javaslat összefügg, melyek
Talabér Márta, Hirt Ferenc, Tapolcai Gergely javaslatai.
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Kíván-e valaki a javaslattevők nevében hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ilyen jelzést nem
látok.

Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki ellene érvelni?
(Nincs jelzés.) A tárca álláspontját kérdezem, mert kormányálláspont nincs.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a
bizottságot. Izsa Szabolcs vagyok a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogi főosztályáról,
tárcaálláspontot tudok képviselni. A tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, ez az 1., 3. és 4. javaslatra vonatkozik.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Így van.

ELNÖK: Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Alelnök úr!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak egy stiláris felvetéssel élnék. A 3. javaslat b)
alpontja hihetetlenül kacifántos mondat. Tehát tisztelettel javasolnék egy – ha úgy tetszik –
bizottsági stiláris módosítást; a következő mondatformulát javasolom.

A „továbbá” után a következő lenne a szöveg: „…a teljes összegű iskoláztatási
támogatás felfüggesztését.” Tehát a mondat így hangzik: „elrendeli a gyermek védelembe
vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás felfüggesztését”. Tartalmilag
valószínűleg – az az érzésem – ugyanazt visszaadja, mint ez a nagyon bonyolult, nyakatekert
mondat. Hogy jó-e vagy sem, az most más kérdés, ez stiláris természetű észrevétel lett volna.

Köszönöm szépen.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezzel kapcsolatban két
mondatot szeretnék mondani. Az egyik, hogy a kapcsolódó módosító javaslat a már több
fórumon megtárgyalt, támogatott, sőt a plenáris ülés által is elfogadott T/21/8. sz. módosító
javaslathoz kapcsolódik, e tekintetben viszont azt teljesen szöveghű módon ismétli meg.
Tehát itt jelezném, hogy koherenciajavaslatra lesz szükség, ha itt a bizottság stilárisan
módosít.

ELNÖK: Köszönöm. Az 1., 3. és 4. javaslatról együtt fogunk dönteni, Pósán képviselő

úr javaslatáról pedig majd külön, mint bizottsági módosítóról. (Jelzésre.) Tamás!

SÓS TAMÁS (MSZP): Röviden csak annyit, hogy a kormánypárti többségnek nincs-e
aggodalma amiatt – a 3. pontnál hozom szóba –, hogy ha a természetbeni juttatás megszűnik
vagy felfüggesztésre kerül, akkor valójában az a gyermeket érinti hátrányosan.

ELNÖK: A két ügy összevezetése szűnik meg. Természetesen természetben kell
támogatni a gyerekeket, de nem vezetjük össze, tehát nem azért kell támogatni, mert elvettük
a szülőtől a családi pótlékot, hanem azért kell támogatni, mert rászorult. Tehát nem vezetjük
össze a két jogesetet.

(Jelzésre.) Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ügyrendi. Itt kétféleképpen lehet eljárni. Az egyik, ha
azt mondjuk, hogy elfogadjuk, amit Pósán László mond, akkor nem fogadjuk el helyette a
3. pontot, akkor egy ajánlást teszünk a parlamentnek, hogy ez így egy jobb szöveg, hiszen a
két javaslat egyébként egymást kizáró.
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Tehát azt vetném fel, hogy ugyanarra a témára érdemes-e egymást kizáró javaslatokat
keresztülengedni a bizottságnak, és akkor dönt a parlament, hogy melyiket támogatja, vagy
pedig inkább felsorakozunk egy magyar nyelvű javaslat mellett – tehát a „támogatás
nyújtásának vonatkozásában történő felfüggesztése” tényleg elég mellbevágó –, vagy pedig
Pósán László javaslata mellé odaállunk, és azt mondjuk, hogy tartalmilag ugyanaz, de az
legalább magyarul van. Tehát a 3-ast nem szavaznám meg, de Pósán Lászlóét igen.

ELNÖK: Nyilván azzal, hogy a 3. pont egyéb módosításával egyetértesz. (Révész
Máriusz: Így van.) Hiszen az mást is módosít. Akkor pontonként szavazunk.

Aki az 1. pontot támogatja, most szavazzon! (Egyhangú.) Köszönöm.
A 3. pont, az eredeti Talabér-javaslatról szavazzunk. (Révész Máriusz: Lehet-e

fordítva?) Lehet fordítva is, nagyon engedékeny az elnök.
Tehát most a 3. pont helyett megfogalmazott Pósán-féle bizottsági javaslatról

szavazunk. Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Többség. Ki van
ellene? (Szavazás.) 2 nem.

Az eredeti Talabér-féle 3. pontról szavazunk. (Nincs jelzés.) Nem kapott szavazatot.
Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többség,
egyharmadot sem kapott az eredeti Talabér-féle javaslat.

Talabér Márta 2. javaslata következik, amihez gyakorlatilag alternatíva az általam
írásban kiosztott bizottsági módosító. Maradjunk akkor annál a bejáratott formánál, hogy
először erről szavazunk. Tehát az írásban kiosztott bizottsági módosító javaslatról kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Figyelemmel arra, amit
Révész képviselő úr is az imént elmondott, hogy vagy igen, vagy nem, miután a mandátumom
arra szólt, hogy az eredeti 2. pontot kell a kormány nevében támogatnom, ezért ebből
következően az új bizottsági módosítót nem tudom támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági módosítóról szavazunk, úgy látom, döntésképesek
vagyunk. Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.) Többség. Ki van ellene?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Az eredeti Talabér-féle 2. pontról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) A többség. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Nem kapta
meg az egyharmadot sem.

A 4. pont következik, Talabér Márta javaslata. Kíván-e valaki a javaslattevő nevében
hozzászólni? (Nincs jelzés.) A tárca álláspontját kérdezem. Támogatja?

DR. IZSA SZABOLCS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Kíván-e valaki mellette érvelni? (Nincs jelzés.) Kíván-e valaki ellene
érvelni? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Aki a 4. pontot, a Talabér-féle módosítót támogatja, most
emelje fel a kezét! (Szavazás.) Többség. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság támogatta.

Nincs tudomásunk több módosítóról.

Egyebek

Az egyebek között az elmúlt 8 év esetleges visszaéléseit vizsgáló albizottságba az
ellenzéktől várjuk tagok delegálását.

SÓS TAMÁS (MSZP): Később.
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ELNÖK: A Jobbik képviselőjét kérdezem.

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Németh Zsoltot javasoljuk.

ELNÖK: A Jobbiktól tehát Németh Zsolt, az LMP nincs itt, az MSZP később
nyilatkozik erről.

Holnap délben, az 532. teremben lesz bizottsági ülés.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


