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Napirendi javaslat

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3037. szám)
(Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell és Gajda Róbert
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
a) Az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséről szóló határozati
javaslat (H/2910. szám)
(Ferenczi Gábor, Hegedűs Lorántné és dr. Apáti István (Jobbik) képviselők önálló
indítványa)
b) Az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséhez szükséges
egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2911. szám)
(Dr. Apáti István, Ferenczi Gábor és Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselők önálló
indítványa)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Nemzeti Iskolamentő Alapról szóló határozati javaslat (H/3210. szám)
(Osztolykán Ágnes (LMP) képviselő önálló indítványa)

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)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Dr. Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Farkas Gergely (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Brájer Évának (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Dr. Apáti István (Jobbik)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve vendégeinket, külön tisztelettel Fónagy
János államtitkár urat a kormány képviseletében.

Az előttünk lévő napirend négy pontból áll. A közbeszerzésekről szóló törvény
módosításához benyújtott egy darab módosító indítvány. A második napirendi pont a Jobbik
két javaslata, egymással összefüggő két javaslata a közoktatási intézményhálózat
megőrzéséről, valamint az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséhez
szükséges egyes törvénymódosításokról. A harmadik az LMP javaslata a Nemzeti
Iskolamentő Alapról, és az egyebek keretében pedig számos petíció, amit kértem, hogy
fénymásoljunk le és osszunk szét. Ez megtörtént? (Edelényi Zsuzsánna: Amit eddig
megkaptunk, itt van, és ami most futott be fél 10 előtt, azt próbáljuk az ülés során kiosztani.)

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez módosító javaslat, észrevétel. (Nincs jelzés.)
Nem látok jelzést. Kérem, hogy szavazzunk a napirendről! Aki elfogadja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3037.
számú törvényjavaslat

Az első pont a közbeszerzésekről szóló 2003. évi törvény módosításáról szóló
javaslathoz benyújtott képviselői módosítás, Habis László kereszténydemokrata
képviselőtársunk nyújtott be javaslatot. Van-e valaki, aki a javaslattevő nevében, tehát nem az
eredeti, hanem a mostani módosító javaslatot benyújtó nevében kíván szólni. (Nincs jelzés.)
Nincs jelzés.

A módosító javaslatok megvitatása

A módosító javaslat lényege, hogy a nem állami intézményfenntartó útján történő
ellátásra szavakat beiktatja. Jól értem?

MICHL JÓZSEF (KDNP): Ez fogalmi pontosítás.

ELNÖK: Jó. Kérdezem a törvénymódosító javaslat előterjesztői nevében Michl
Józsefet, hogy mi a véleménye a javaslattal kapcsolatban.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Ez a pontosítás teszi kerekké a javaslatunkat, ugyanerről
volt szó már tegnap is.

ELNÖK: Amit tegnap a kormány elmondott. Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm
szépen. A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e észrevétel a javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelzés.)
Nincs. Szavazzunk róla! Kérem, hogy aki támogatja a módosító javaslatot, most szavazzon!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) 1 ellene. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás.

3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a bizottság többsége támogatta a módosító
javaslatot.
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Nincs tudomásunk egyéb módosítóról.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. Az
önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséről szóló H/2910. számú
határozati javaslat

Az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló T/2911. számú törvényjavaslat

A következő napirendi pontunk Ferenczi Gábor, Hegedűs Lorántné és Apáti István
képviselőtársaink országgyűlési határozati javaslata az önkormányzati közoktatási
intézményhálózat megőrzéséről. Az előterjesztők nevében Hegedűs Lorántné!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök úr! Egy ügyrendi javaslatot szeretnék tenni.
Lehetne-e, hogy a napirenden belül a határozati javaslatot és a törvénymódosítást egyszerre
tárgyaljuk? Hiszen ugyanaz a kettő a tartalmát tekintve, csak formailag két módon is leadtuk.

ELNÖK: A napirendünk is gyakorlatilag a) és b) pontként kezeli őket, tehát a 2.
ponton belül…

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Tehát lehet egyszerre indokolni?

ELNÖK: Igen, egyszerre. Ez teljesen logikus. Azt gondolom, hogy nem jelzett senki
kifogást az ellen, hogy ezt összevontan tárgyaljuk, tehát az országgyűlési határozatot, illetve
az ehhez kapcsolódó törvénymódosítást.

Az előterjesztők nevében először Ferenczi Gábor kért szót.

Ferenczi Gábor (Jobbik) szóbeli kiegészítése

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselőtársak! Hölgyek és Urak! Tisztelt Megjelentek! Az elmúlt időszakban önök
is tapasztalják országszerte, hogy egy hatalmas méretű iskolabezárási hullám zajlik. Sokat
gondolkodtunk rajta, hogy mit lehetne kezdeni ezekkel a negatív tendenciákkal, ugyanis azt
gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy nemzetstratégiai szempontból nagyon
fontos a jelenleg meglévő közoktatási intézményhálózat megőrzése.

Azt senkinek nem kell magyarázni, hogy egy kistelepülésen micsoda
népességmegtartó ereje van a helyi iskolának, a helyi óvodának. De sajnos, ezek a negatív
folyamatok most már a nagyobb településeket is elérték. Idő híján nem tudom felsorolni azt a
rengeteg falvat, várost, ahol az elmúlt időszakban a testületek arról döntöttek, illetve arról
fognak dönteni, hogy a fenntartásukban lévő közoktatási intézményeket bezárják,
összevonják, leépítsék vagy kiszervezzék.

Emiatt két képviselőtársammal, Hegedűs Lorántnéval és dr. Apáti Istvánnal egyrészt
egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtottunk be, melynek lényege, hogy az
önkormányzat alapvető feladatellátásához tartozó közoktatási feladatokhoz szükséges
önkormányzati vagyontárgyak, ingatlanok, konkrétan iskolaépületek, óvodaépületek, egyéb
oktatási célokat szolgáló ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonná nyilváníttassanak.
Ugyanis nagyon sok településen tapasztalom jómagam is, hogy semmilyen konkrét érv, indok
nem teszi azt szükségessé, hogy egy önkormányzat megváljon ezektől az építményektől,
épületektől.

Tehát azt szeretnénk elérni, hogy ezek a vagyontárgyak elidegeníthetetlenné váljanak.
Egy konkrét példaként hadd említsek egy Veszprém megyei települést - én Veszprém megyei
vagyok -, Bakonyjákót, ahol három önkormányzat fenntartásában működik jelenleg még a
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helyi általános iskola, és a bakonyjákói önkormányzat egyáltalán nem tartozik az eladósodott
önkormányzatok körébe, mégis a három település testülete úgy döntött, hogy megválnak az
iskolafenntartási feladatoktól.

És ha már iskolafenntartásról van szó, tehát egyrészt szeretnénk forgalomképtelenné
tenni ezeket a vagyontárgyakat, másrészt pedig szeretnénk területi hatályhoz, az adott
település közigazgatási határához kötni a közoktatási feladatellátást, hogy helyben tudjuk
biztosítani minél több gyermek számára, minél több szülő számára megkönnyíteni azt, hogy a
gyermekek helyben járhassanak, legalább alsó tagozatra.

Én annak örülnék, ha támogatnák a javaslatunkat, mind a határozati javaslatot, illetve
mind az ahhoz kapcsolódó törvénymódosító javaslatcsomagunkat, illetőleg én arra biztatnám
önöket, hogy ne csak a Jobbik két javaslatát, hanem az azt kiegészítő, Osztolykán Ágnes
LMP-s képviselő asszony által benyújtott javaslatot is támogassák, hiszen az pedig a
financiális hátteréhez nyújthatna nagy segítséget.

Azt gondolom, hogy azáltal, ha napirendre kerülne ez a téma, legalább közösen
tudnánk olyan javaslatokat tenni, közösen tudnánk megoldásokat találni erre az országos
problémára, és ez mindenképpen előrevihetné a magyar oktatásügyet.

Engedjék meg, hogy átadjam a szót két képviselőtársamnak, akik még némi
kiegészítéssel élnének. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Ferenczi Gábornak. Hegedűs Lorántné, tessék
parancsolni!

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli kiegészítése

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy pár
mondattal szeretném kiegészíteni azt, amit Ferenczi Gábor képviselőtársam mondott.

Az előbb felmerült az, hogy hol zártak be ilyen iskolákat. Akkor mondanám, hogy 20
oktatási intézmény szűnik meg jogutód nélkül, 34-et érint további átszervezés, de mindebben
nincsenek benne olyanok, amikor például egy kollégiumot szüntetnek meg, lásd
Székesfehérvár, illetve olyan, ami részünkről teljesen támogatható, amikor egy egyháznak
adnak át oktatási intézményt. De valljuk be, hogy az, hogy egyházi fenntartásúvá válik egy
iskola, tulajdonképpen az is azt jelenti, hogy nem képes az önkormányzat fenntartani. Sajnos,
sok esetben ez az igazi motivációja annak, hogy átadnak egy oktatási intézményt az
egyháznak, hogy nem tudja már fenntartani az önkormányzat, illetve jobban jön ki úgy
anyagilag, ha az egyházzal köt valamifajta intézményfenntartási szerződést.

Ezek az épületek, amelyekről szó van, ezek a törzsvagyon részei, de korlátozottan
forgalomképesek jelenleg. Abban az esetben, hogy ha meg is szűnik benne a közszolgáltatás
nyújtása, akkor pedig semmi nem korlátozza az önkormányzatot, hogy ki lehessen venni a
törzsvagyonból, és teljesen forgalomképessé lehessen ezt tenni. Mi ezt szeretnénk
megakadályozni, mert ha hiszik, ha nem, vidéki képviselőtársaim, sajnos, például itt,
Budapesten elő-előfordul az, hogy azért szüntetnek meg iskolát, mert az az épület, amiben
jelenleg az iskola működik, az valami más célra kell. Adott esetben már valaki kinézte
magának, és arra hivatkozva, hogy kevés a gyerek vagy jobban meg lehet szervezni az
oktatást, ha összevonnak bizonyos iskolákat, ezért felszabadítanak vagyontárgyakat arra, hogy
eladhassa őket az önkormányzat.

Apropó, hogy kevés a gyerek. Tavalyhoz képest idénre nem csökkent ilyen drámai
módon. Katasztrofális a népességfogyás, de ilyen drámai módon, egyik évről a másikra nem
csökkent a gyereklétszám, hogy ennyi intézményt kelljen megszüntetni, illetve összevonni.
Úgy gondoljuk, hogy az a koncepció, ami egyébként ebben a 44 oldalas elhíresült
önkormányzati koncepcióban is benne van, miszerint a kötelező társulások rendszerét ki kell
építeni, az egyfajta nagyon rossz irány, ami a körzetesítés útján tett hatalmas lépés. Ez már a
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’70-es években is nagyon rossz következményekkel járt. Tény, hogy az aprófalvaink
kezdenek elnéptelenedni és életképtelenné válni, de éppen az lenne a célunk, hogy ezeket is
életképessé tegyük, ezekben is újra megteremtsük azt a lehetőséget, hogy jó legyen ott lakni,
jó legyen ott élni.

Tehát ne támogassuk kimondva-kimondatlanul azt a folyamatot, hogy ha nehéz
fenntartani az iskolát, akkor nosza, szüntessük is meg. Legyen iránymutató a központi politika
ilyen értelemben, hogy mindenképpen meg kell tartani az oktatási intézményeket, mert az is
népességmegtartó erő egy adott területen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István, tessék parancsolni!

Dr. Apáti István (Jobbik) szóbeli kiegészítése

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Hadd mondjam azt el kiegészítésként, hogy a javaslatunk vagy az elgondolásunk eredetileg az
alaptörvény megalkotásának időszakára nyúlik vissza. Itt több fontos módosító javaslatunk is
volt az alaptörvényhez, ebből most kettőt emelnék ki.

Az egyik az, hogy kértük, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához ne
feladatarányos, arányos, illetve hasonló megfogalmazásban nyújtson támogatást az állam,
hanem azokat a kiadásokat fedezze. Tehát egy egyértelmű rendelkezést szerettünk volna
beletenni az alaptörvénybe, amely semmilyen mérlegelést nem biztosít, amit az állam otthagy
helyben, azt kötelező teljes mértékben finanszírozni. Elutasították ezt a javaslatunkat.

A másik, amire képviselőtársam már utalt, hogy a kötelező társulások lehetősége
megnyílik az alaptörvény révén. Természetesen legyen az önkormányzatoknak mozgásterük,
ezt mi sem vitatjuk, viszont ez maradjon a település közigazgatási határain belül. És még
hozzátartozik a javaslat fontosságához az önkormányzati törvény koncepciójának jelenleg
ismert elképzelései, amelyek megint csak azt a feltevésünket támasztják alá, hogy sötét felhők
gyülekeznek a magyar önkormányzatiság, és így az önkormányzatok által ellátandó oktatási
feladatok égboltján, ha lehet ilyen hasonlatot mondanom. Tehát egyáltalán nem vagyunk
nyugodtak.

Tehát ha azt látjuk, hogy egy igazgatási feladat, vagy az igazgatási szolgáltatás
igénybevételéhez majd internet-hozzáférés vagy utaztatás szükséges, akkor ugyanígy egy
tollvonással meg lehet majd oldani, hogy utaztatás lépjen életbe vagy jelenjen meg az oktatás
terén is.

Éppen ezért szükséges a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolni a kötelező oktatási
feladatok ellátásához nélkülözhetetlen épületeket, ugyanis jól tudjuk, hogy akár egy rulírozó
hitel fedezetéül rendelkezésre bocsátható, ha az adott önkormányzatnak az állami
finanszírozás nem fedezi a folyószámlahitelét, akkor azt meghaladó mértékben a bankok
fedezetet kérnek. Legjobb tudomásom szerint semmi nem zárja ki, hogy ilyen épületeket, még
ha elég faramuci megoldás is, rendelkezésre bocsássanak az önkormányzatok. Ezt
mindenképpen meg kell akadályozni. Itt egy komoly védőfalat, védőbástyát kell emelni ennek
érdekében. Másrészt pedig a javaslat jóval túlmutat az önmagában vett oktatási vagy
önkormányzati jelentőségén, ez meggyőződésünk szerint nemzetstratégiai érdek. Hosszú távú
érdeke az egész magyar nemzetnek, hogy milyen színvonalú, milyen szintű oktatást kapnak a
jövendő generációk, és hogy ezt milyen struktúrában, milyen felépítésben, milyen módon
kapják, az nyilván ennek a megalapozására szolgál.

Én aláírom, hogy kevés a pénz az országban, aláírom, hogy nyakig vagyunk abban a
bizonyosban, és aláírom, hogy ez még bizonyos időszakokban hullámzik is, tehát ez
egyáltalán nem vitás, hogy nagy bajban van az ország. De azért könyörgöm tisztelettel,
vannak olyan értékek, vannak olyan területek, amelyeket nem lehet csak forintban vagy
euróban vagy semmilyen más pénznemben mérni, ez annál sokkal jelentősebb, hogy az
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eljövendő, felnövekvő generációk milyen színvonalú oktatást kapnak, és milyen oktatási
rendszerben tudjuk őket képezni. Ez a nemzet megmaradásának egyik kulcsa.

Én magam nem vagyok pedagógus, de annyit azért tudok a saját példámon keresztül
is, hogy döntő jelentőségű az, hogy az ember általános iskolában milyen szintű oktatást kap.
Egész egyszerűen szilárd alapok nélkül sem a középiskolai, sem a felsőfokú oktatásban nem
tud sikeressé válni az, akit nem tanítanak meg tanulni általános iskolás korában, gyakorlatilag
egy életre lemarad. Itt nemcsak a jó képességű, vagy adott esetben az átlag feletti anyagi
helyzetben lévő családok gyermekeire gondolok, hanem gondolok itt elsősorban a sokkal
szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezőkre, az egyre nagyobb mértékben és arányban
leszakadó magyar rétegekre, és gondolok itt nem utolsósorban a cigányságnak arra a rétegére,
akiknek a legnagyobb szükségük lenne arra, hogy megfelelő szintű oktatást kapjanak, és
akiknek a maradék esélyük is elveszlik akkor, ha helyből – csúnya, rossz magyarsággal
mondva – kiszervezik a különböző oktatási feladatokat. Ezért kérem a bizottság minden
tagját, hogy támogató szavazatát adja ehhez a két javaslathoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Ferenczi Gábornak, Hegedűs Lorántnénak, illetve dr.
Apáti Istvánnak. A kormányt dr. Eiselt György helyettes államtitkár úr képviseli, mellette
Kiss Klára foglal helyet az önkormányzati feladatok főosztályáról, illetve arra kérem Brassói
Sándor főosztályvezető urat, aki a NEFMI képviseletében ült eddig az ablak mellett, hogy
foglaljon helyet az asztaloknál.

Tessék parancsolni, a kormány álláspontjára vagyunk kíváncsiak.

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) álláspontja

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontját nem tudom egy az egyben előadni, tekintettel
arra, hogy nem volt rá időnk mindenkinek a véleményét kikérni. Jelen pillanatban a KIM
véleményét ismerjük, valamint a Belügyminisztérium álláspontját.

A jogi, technikai kérdésekkel nem szeretnék foglalkozni, tekintettel arra, hogy
elviekben nem ért egyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sem az országgyűlési
határozattervezettel, sem a törvénytervezettel, hiszen ez gyakorlatilag magának az
önkormányzatiságnak az alapjait szüntetné meg.

Megszüntetné az önkormányzatok autonómiáját, illetve önrendelkezési jogát arra,
hogy a feladat ellátására társulást hozzon létre. Tehát ha létrehozna egy olyan
vagyonkorlátozási részt, amit a későbbiek során semmilyen formában nem lehet normál
viszonyok között kezelni, mármint azt, hogy forgalomképtelen vagyonná tegyen egy olyan
részt, ami a feladatok ellátását, nemcsak az oktatást, hanem más célt is szolgál. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm, helyettes államtitkár úr. A NEFMI álláspontja?

Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) álláspontja

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csatlakozva a helyettes államtitkár úr által elmondottakhoz,
valóban nincs kormányálláspont a kérdéssel kapcsolatban, illetőleg a NEFMI részéről az
oktatási államtitkárság álláspontját tudom csak elmondani. Ez pedig az, hogy alapvetően nem
értünk egyet a javaslattal és nem támogatjuk.

Ennek egyrészt az az oka, hogy folyik az önkormányzati törvény koncepcionális
átgondolása, és ezzel kapcsolatban a közoktatási törvényben is elhelyezett helyi
önkormányzatokra rótt közoktatási feladatrendszernek az áttekintése. A kormányzat részéről –
összhangban a közoktatási törvény koncepciójával – igen erős munkálkodás folyik azon, hogy
az elkövetkezendő években a pedagógusbér állami forrásból történő finanszírozása
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megvalósulhasson. Álláspontunk szerint ezen logika alapján a helyi önkormányzatokra háruló
költségvetési terhek jelentősen csökkenni fognak.

A másik pedig az, amit helyettes államtitkár úr is elmondott, hogy a jelenlegi
önkormányzati törvény egészen világosan és pontosan rendelkezik az önkormányzati
vagyonról, a forgalomképtelen vagyontárgyak köréről. Álláspontunk szerint ezen változtatni
azért nem indokolt, mert igen erősen gátolná, korlátozná az önkormányzatokat a felelős
vagyongazdálkodásban, aminek része az is, hogy a tanulólétszám-változással, növekedéssel,
és különösen a csökkenéssel összefüggésben elvonna olyan önkormányzati jogokat,
amelyekkel nem értenénk egyet, pontosan a korlátozás miatt.

A javaslatnak egyébként számos ponton nem is a közoktatási törvényben lenne a
helye, hanem az önkormányzati törvényben. Úgyhogy összességében nem támogatjuk a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. A képviselői hozzászólások, kérdések következnek. Osztolykán
Ágnes!

Kérdések, észrevételek, reagálások

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nekem csak egy kicsit naivnak
tűnő kérdésem lenne. Az nem pont a végiggondolás és a lehetőségek megfontolása mellett
szól, hogy éppen most folyik az önkormányzati törvény megalkotása? Tehát csak kérdezem.

Ha van egy ilyen felvetés, aminek azért nagyon komoly valóságalapja van, sajnos,
akkor nem megfontolandó-e az, hogy pont a koncepcióalkotás folyamatában ezeket a
képviselőtársaim által felvetett kérdéseket végiggondolja a kormány? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Pósán László kért szót.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném jelezni,
hogy az a felvetés, a megoldási javaslat, amit a beterjesztők elmondtak vagy leírtak, ahogyan
Hegedűs Lorántné szavaiból is kiderült, ez budapesti viszonylatban elképzelhető, hogy
kezelhető vagy megoldást jelenthet, ezt nem tudom, bevallom őszintén, én azt látom viszont,
hogy a vidéki helyszíneken egyáltalán nem lesz megoldás, ez nem jelenthet megoldást. A
vidéki helyszíneken, akár vidéki városokról vagy községekről van szó, a legnagyobb
probléma az, hogy szó szerint bizonyos iskolákból elfogynak a gyerekek, és az önkormányzat
nem ingatlanbizniszben utazik – már bocsánat a kifejezésért -, hanem gyakorlatilag az
iskolaépület üresen ottmarad és nem tud vele mit kezdeni, de közben az állagfenntartásra vagy
állagmegóvásra oda kell figyelnie, hogy nehogy tönkremenjen.

Hadd mondjak egy konkrét példát, csak hogy érthető legyen. Az egyik debreceni
iskolában a tavalyi évben első osztályban négy körzetes és négy körzeten kívüli gyerek kezdte
meg az első osztályt. Ezt csak jelzem. A legtöbb vidéki kis- és nagyobb városban, főleg a
belső területeken az iskolák egymáshoz viszonyított távolsága nem különösebben nagy.
Lehet, hogy Budapesten nem ez a helyzet, én ehhez nem tudok hozzászólni. Tehát ott a
különböző gyereklétszámból adódó változtatások érdemi problémákat kisebb mértékben
okoznak. A külterületeken vagy a vidéki kistelepüléseken igen, ott ez egy komoly probléma,
arra komolyan oda kell figyelni. De ott nem az elidegeníthetőségi kérdés lesz a megoldás.

Tehát azt gondolom, hogy a felvetésben számos indokoltság van, de a megoldási
javaslat azt hiszem, nem lesz jó, mert az nem fogja a kívánt célt szolgálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Cseresnyés Péter!
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CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném tudni, hogy mi a célja
ennek. Hallottam természetesen a kiegészítést és olvastam az anyagot is, de véleményem
szerint, ha ez a megoldás, ami itt előttünk van, elfogadásra kerül, akkor a vidéki
önkormányzatok helyzetét nagyon nehézzé teszi. Egy iskola épülete még önmagában nem
maga az iskola. Tehát ha azt határozzuk meg, hogy az iskola épületét, amelyben valaha is egy
iskolai intézmény működött, nem adhatjuk el, ez nem jelenti azt, hogy bármikor, a
közeljövőben vagy a távolabbi jövőben ott iskola fog működni.

 Azzal, hogy ha az iskola épületét magát nem adhatjuk el, akkor az önkormányzatok
nehéz helyzetbe fognak kerülni, ugyanis esetleg egy kiüresedő épületet kell megőrizni a
jövőnek, az állagát nap mint nap megőrizve, komoly pénzmennyiséget beleölni abba, hogy az
az ingatlan ne az enyészeté legyen, hanem fennmaradjon. Ha egy ingatlan nem válik
eladhatóvá, ebben az esetben azt gondolom, ez lesz a legnagyobb gondja az
önkormányzatoknak, és jelen pillanatban ma azokat az időket éljük, hogy vidéken
iskolaépületet, még ha akarunk, akkor sem tudunk eladni. Senkinek nem kell. Egyetlenegy
módon lehet csak takarékoskodnia egy önkormányzatnak, hogy ha véletlenül kevesebb a
gyerek, és egy épületre a kiürítés sorsa vár, abban az esetben nem kell legalább gázszámlát,
villanyszámlát fizetni, a fenntartásra a minimumot kell csak ráfordítani, az állagmegóvást kell
elvégezni.

Tehát abban az esetben, ha ezt törvényileg szabályoznánk, és a törvény előírná azt,
hogy azokat az ingatlanokat az önkormányzat nem adhatja el, amiben iskola működött valaha,
vagy éppen iskola működik most és két-három év múlva eladásra vagy kiürítésre kerülne, az
önkormányzatok nagyon komoly gondban lennének.

Azt hiszem, hogy úgy, ahogy elhangzott a minisztérium képviselői részéről, hogy ez
az önkormányzatok autonómiájába való belenyúlás, beleszólás lenne. Ezt helyi szinten,
önkormányzati szinten kell elrendezni, ott kell megtalálni azokat az eszközöket, aminek a
segítségével biztosítani lehet azt, hogy egy olyan épületet, amelyik iskola működtetésének
céljára hasznosítható, ne lehessen eladni. Országos szinten ezt megtenni, az önkormányzatok
belső ügyeibe így beleszólni szerintem szerencsétlen dolog. Még akkor is, ha a cél szerintem
nemes és támogatandó is lenne, hiszen az iskolák megtartásáról, a településeken való
megtartásáról szól a szándék, azt hiszem. Ez így jó is, csak a probléma az, hogy nem szabad
leszűkíteni – szerintem legalábbis – az iskola fogalmát magára az épületre, az egy intézmény,
épülettől függetlenül egy másik helyen is működhet ugyanaz az iskola. Lehet, hogy van
tapasztalata mindenkinek ebben, hogy egy átköltöztetéssel, egy új iskola felépítésével egy régi
székhelyről, egy régi telephelyről új telephelyre költöztetve ugyanaz az iskola működött
tovább, mert elsősorban szerintem az iskolát a tanárok munkája és az odajáró diákok munkája
határozza meg, nem az épület önmagában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kőszegi Zoltán kért szót. Parancsolj!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! A szándékot és a célt értem, és bizonyos értelemben támogatandónak is
tartom. Szerintem el kellene rugaszkodni attól, hogy a most meglévő iskolák
megszüntetésében, illetve annak megakadályozásában gondolkodjunk, egy kicsit távolabbra
kellene tekintenünk. Ugyanis a kényszer szülhet nagyon rossz döntéseket egy-egy kisebb
település önkormányzatánál.

Úgy gondolom, hogy ha eladnak egy iskolaépületet, akkor annak az újrateremtése
szükség esetén sokkal nehezebb lehet. Egy furcsa példát fogok mondani. Annak idején
született egy döntés, támogatták a tehenek levágását, és aztán újrakezdték néhány év múlva
támogatni, amikor a tejellátással probléma volt, mondjuk az újabb borjúk megszületését.
Azonban abból még nem lett tehén és nem lett tej, több év kellett hozzá.
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Tehát ugyanez fordulhat elő az iskolánál. Még egyszer elnézést kérek a példáért. (Dr.
Hiller István: Abszolút helyes az összehasonlítás.) Tehát ha egy iskolát megszüntetnek
valahol, és eladják az épületet, és valami miatt a település helyzete változik, több gyerek
születik, munkahelyek teremtődnek, stb., az adott településen újra, gyorsan iskolát egyik
napról a másikra nem lehet nyitni.

Visszatérve konkrétan a javaslatra: önmagában ez a javaslat szerintem nem oldja meg
a problémát, viszont arra nagyon is alkalmas, hogy megfontoljuk és gondolkodjunk rajta, és
valamilyen jogszabályi megoldást keressünk rá. Szerintem hosszú távon gondolkodva
mindenképpen, különösen a kistelepüléseken fontos lenne megtartani azokat az épületeket,
ingatlanokat, amelyek alkalmasak lehetnek akár most vagy a jövőben iskola működtetésére.

Az, hogy forgalomképtelenné nyilvánítsunk egy vagyont, úgy, hogy nem korlátozzuk
az önkormányzat önrendelkezését, ez önmagában nem elegendő. Vagy korlátozzuk az
önrendelkezését, tehát nem engedjük, hogy aztán ezt a vagyontárgyat átminősítse, mert a
jelenlegi keretek között átminősíthető. Tehát hiába forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes, egy önkormányzati többségi döntéssel ez a minősítés megváltoztatható.

Tehát mindenképpen valamilyen korlátozás kell. Érdemes végiggondolni azt, hogy
javasoljunk-e egy önkormányzati önrendelkezésnek valamilyen szabályok vagy keretek közé
szorítását, talán ezt is érdemes megfontolni.

Én abból indulnék ki személyesen, bár én egy nagyobb településformában szereztem
tapasztalatokat, ott nem osztom ezt, úgy gondolom, hogy nagyobb településformánál
mindenképpen az önkormányzat meg tudja oldani, akár egy ingatlaneladással, egy új
ingatlannal vásárlásával, a kisebb településeknél megfontolandónak tartom. Ha megszűnik az
intézmény, és azt utána ráadásul el is adják, akkor sokkal-sokkal kisebb lesz az esélye, hogy
egy jobb helyzetben újrainduljon egy iskola.

Tehát összességében a célt és a szándékot értem, és még támogatni is tudom, viszont a
formáját és a megfelelő jogszabályi kereteit kellene jól meghatározni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Michl József kért szót! Parancsolj!

MICHL JÓZSEF (KDNP): Én csak a jó szándékot nem kérdőjelezem meg, az összes
többivel nem tudok egyetérteni. A tömeges iskolabezárásra kaptam fel a fejemet, és arra
kérdeztem rá, hogy hol. Nem gondolom, hogy az 1 százalékot sem elérő iskolabezárás
tömegesnek tekinthető, tehát ez a szám, amit itt elmondtak, azt gondolom, tömegesnek
semmiképpen nem nevezhető. Szerintem az arányokra érdemes odafigyelni. Tehát a 99
százalékot miért kellene szorítanunk, ha 1 százaléknyi is, ha egyáltalán van 1 százaléknyi
ilyen történet az országban.

De én azt szeretném javasolni, hogy ne kiskorúsítsuk az önkormányzatokat, mert az
esetek 99,9 százalékában korrekt, tisztességes döntések születnek a legkisebb településen is
annak érdekében, hogy legyen helyben oktatás. Mindenkinek ez a szándéka, mindenki ezt
szeretné tenni.

Azt szeretném megkérdezni, hogy hány olyan esetet tudnak, amikor eladásra is került
ez az iskolaépület, pedig lett volna igény iskolára azon a településen. Tehát azt nézzük meg,
hogy van-e azon a településen iskolára igény, és mégis eladta a csúnya önkormányzat azt az
épületet, ahol lehetett volna iskolát csinálni. Szerintem nem lesz túl hosszú ez a lista.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Révész Máriusz kért szót!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az előbb Hiller István rám
mosolygott (Derültség), mert felcserélődtek a szerepek. (Dr. Sós Tamás: Igen? – Derültség.)
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Az az igazság, hogy az előző ciklusokban sem kevés iskolát zártak be, és elég vehemensen
támadtuk az akkori kormányzat oktatáspolitikáját emiatt, és egészen hasonló érveket is
elmondtunk.

Valóban egyébként az a felvetés, amit a Jobbik megfogalmazott, az bizonyos
szempontból jogos felvetés.

Az a helyzet, amivel szembe kell nézni, hogy ebben a pillanatban az oktatási
normatíva egyébként a költségeknek mondjuk 40-50 százalékát fedezi. Tehát különösen
azoknál az önkormányzatoknál, ahol egyébként is rosszabb anyagi helyzetben vannak,
meglehetősen nagy a nyomás, hogy valamit tegyenek.

Ráadásul ezeknél a kistelepüléseknél – először beszéljünk a kistelepülésekről -, mivel
alacsonyak az osztálylétszámok, ez az arány még a 40 százalékot sem éri el, hiszen itt a
gyerekek fajlagos költsége iskolánál, óvodánál egyébként biztos, hogy messze magasabb,
mint a városi, nagy létszámú iskoláké.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy próbáltunk is lépéseket tenni ebbe az
irányba. Programot indítottunk a kisiskolák újraindítása érdekében. Viszonylag mérsékelt
maradt az érdeklődés, de igazán, amikor itt az önkormányzati törvény módosításáról
gondolkodunk, akkor pontosan ez az egyik oka annak, hogy az oktatás területén is növelni
kívánjuk az állami felelősségvállalást. Tehát itt többféle elképzelés megfogalmazódott, az
egyik például az, hogy a béreket a központi költségvetés állja. Tehát az oktatás színvonala
nem függhet attól, hogy mondjuk egy önkormányzat milyen anyagi helyzetben van, és
milyenben nem.

Tehát azt gondolom, hogy ha ezen a területen a következő évben sikerül előrelépni,
akkor az részben kezelni fogja azokat a problémákat, amelyeket felvetettek.

Ugyanakkor én voltam itt, aki átvette ezt a petíciót, azt azért el kell mondanom, hogy a
híradásokból számos esetben úgy tűnik, hogy azokat a meglehetősen precíz törvényi
előírásokat, amelyeket iskolamegszüntetés esetén a törvény előír – hogy is mondjam – nem
mindenütt tartották be. Szerintem itt ez egy fontos szempont, és a bizottságnak ezt javaslom,
hogy ugyan semmi értelme olyan állásfoglalást hozni, hogy a törvényeket tartsák be, de azért
mégiscsak szerintem oktatási bizottsági szinten is arra fel kell hívni a figyelmet, hogy ha le
van írva a törvényben, hogy hogyan kell bezárni az iskolát, akkor azt nem lehet másképp.
Tehát az a helyzet szerintem nem fordulhat elő, hogy az egyik héten behívják a gyerekeket,
jelentkeznek a gyerekek, felveszik őket az iskolába, majd a következő héten az iskolaigazgató
kap egy levelet, hogy bocsánat, megszüntettük az iskolát. Tehát ez a törvényi előírásoknak
nem felel meg.

Innentől én is azt gondolom egyébként, hogy a javaslat semmiképpen nem alkalmas a
probléma megoldására, tehát amit javaslunk, hogy az állam nagyobb felelősséget vállaljon, az
igen, mert gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogy van olyan iskola, amit már a tavalyi évben
megszüntetett az önkormányzat, mert éppen olyan volt a testület összetétele. Itt válaszolnék is
Hegedűs Lorántnénak, hogy nem tavalyról csökkent a gyereklétszám az idei évre, hanem az
önkormányzati választás után vagyunk. Ha visszatekintünk az elmúlt húsz évre, már
Magyarországnak is van ilyen tanulsága, az önkormányzati választás előtti utolsó két évben az
önkormányzat csak nagyon-nagyon ritka esetben vállalja azt a döntést, hogy a gyereklétszám
csökkenéséből adódó következményeket átvezesse az intézményrendszeren.

Az a helyzet, hogy ez mindig az önkormányzati választás utáni következő évben
csapódik le, és az a helyzet, hogy itt is ez történt.

Egy nagyvárosi példát szeretnék mondani. Kőbányán annak idején 12 ezer gyerek
tanult 18 általános iskolában. Most az általános iskolás gyerekek száma 4500. Lehet azt
mondani egyébként, hogy mindenki legyen köteles fenntartani azt az intézményrendszert,
csak szerintem ennek nincs értelme. Itt érvelnék tovább, hogy szerintem nekünk, oktatási
bizottságnak az a feladatunk, hogy azt a célt tűzzük ki, hogy az oktatásra fordított pénzt a



- 14 -

legnagyobb költséghatékonysággal költsük el. Tehát a legnagyobb költséghatékonysággal
kellene elkölteni a pénzt, ugyanis ha van egy rendelkezésre álló forrás, és azt rossz
költséghatékonysággal költjük el, akkor ebben az esetben szerintem éppen merényletet
követünk el a következő generációval szemben.

Tehát ha arra köteleznénk az önkormányzatokat, mondjuk Kőbányát, hogy 4500
gyerekre ugyanannyi intézményt tartson fenn, mint amennyit 12 ezerre tartott – jó, 12 ezerre
ez nem volt kényelmes, ez kétségkívül így volt -, akkor szerintem nem az oktatás érdekét
szolgáljuk ebben az esetben. Azt már sokan elmondták, hogy ráadásul az önkormányzati
képviselőknek az a feladatuk, hogy ezt a döntést meghozzák, az ő felelősségük, tehát ahogy
mi nem szólunk bele egy család életébe, még akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy helytelenül
nevelik a gyereküket, ugyanígy nem lehet beleszólni szerintem egy önkormányzat életébe,
tehát ezt az önkormányzati alapjogot elvenni. Az önkormányzati képviselőknek, ha rossz
döntést hoztak és rossz iskolát, a jól menő iskolát zárták be, akkor négy év múlva vagy három
év múlva mérlegre kell állniuk, és majd akkor a választópolgárok meghozzák az ítéletet.
Tehát ez a rendszernek a lényege.

Az egyik jobbikos képviselő úr mondta azt, megütötte a fülemet, hogy a kötelező

oktatási feladatok ellátásához szükséges épületeket fenn kell tartani. Igen, csak az a kérdés,
hogy mennyi az az épület. Érdemes-e arra kényszeríteni egy önkormányzatot, ami a határozati
javaslatban van, hogy az óvodáztatást, iskoláztatást települési szinten kell megszervezni.
Hány gyerek esetén? Háromnál, kettőnél, egynél? Tehát ez a határozati javaslat,
képviselőtársaim, így elfogadhatatlan. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy hozhatunk ilyen
határozatot, attól nem fog több száz óvoda felépülni szeptemberre. Tehát teljesen lehetetlen.

Még egy utolsó észrevétel. A cigány tanulók felzárkóztatását említették
képviselőtársaim. Itt hadd mondjam el, hogy nézzünk szembe a tényekkel. Vidéken döntően
az a helyzet, hogy elindul egy iskolának a szegregálódása, és mi történik? Akiknek van
autójuk, egy kicsit jobb módúak, motiváltabbak a tanulás iránt, azok elviszik a kisiskolából a
gyereket a környező városi iskolába, és ottmarad egy szegregált iskola, ahol egyébként
mindenről lehet beszélni, csak arról nem, hogy az ottmaradó gyerekek nagyobb esélyhez
jutnak.  Ez a tendencia. Önök legalább annyi példát tudnak erre, mint mi.

Tehát számos esetben az történik, hogy az ilyen kisiskolában fantasztikus költséggel -
hiszen kis létszámú osztályok vannak -, rossz hatékonysággal, mert ha megnézünk különböző

felméréseket, akkor az derül ki, hogy nagyon sokszor vidéki kisiskolában végzett gyerekek
tudásszintje a fővárosi iskolában végzett, megyeszékhelyen végzett gyerekek tudásszintjének
a 60 százalékát éri el, mondjuk nyolcadik osztályra. Az a kérdés, hogy ha még ehhez azt is
hozzászámoljuk, hogy ennek a költsége viszont a másfél-kétszerese is lehet, akkor ez
költséghatékony elköltése-e a forrásoknak.

Ezzel nem önök ellen akartam érvelni, mert az alapfelvetésben egyetértünk, és
mondom, hogy nekünk is van erre javaslatunk, ez volt a kisiskolák újraindítására a program.
Nem tudom, hogy tudnának-e a minisztériumból adatot mondani, hogy hány iskolát sikerült
ennek segítségével újraindítani. Szerintem, ami ennél sokkal lényegesebb, az az, hogy azért
szükséges jelentősen az állami feladatvállalást növelni, mert nem lehet az önkormányzat
anyagi teherbíró képességének a függvénye az, hogy egy településen milyen színvonalú
oktatást biztosít az önkormányzat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hiller István kért szót. Vagyis elnézést, Pichler Imre hamarabb
jelentkezett, csak Máriusz olyan alaposan fejtette ki a kérdését, hogy közben kiment Imre a
fejemből. (Pichler Imre László: Megvárom Hiller István hozzászólását.)

Parancsolj, már nagyon egyszólamú lett volna a kormánypárti megszólalás.
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem fogok ezen változtatni. Csak azt szeretném
elmondani, hogy szerintem amennyire a kormány szándékait, terveit a bizottsági ülésről és a
sajtóból lehet ismerni, törvényalkotásra készül az önkormányzati törvény, illetve a közoktatási
törvény tekintetében is. Ilyen értelemben, ha ez megvalósul, akkor ez egy átmeneti állapot egy
jelenleg létező és egy majdani között.

Úgy emlékszem, hogy durván fél évvel ezelőtt a bizottság ülésén elhangzott olyan
javaslat, ami egyébként ezt a problémát kimondottan átmeneti jelleggel, nem a végső
megoldás szándékával, de szerintem szakmailag helyesen kezelni akarta, megítélésem szerint
kezelni is tudta volna. Nem azt mondom, hogy éveken keresztül, de mire az új törvény
megszületik az önök szándéka szerint, addig biztos.

Az oktatási államtitkárság ezt a javaslatot kétkedve fogadta, de legalábbis nem hajtotta
végre. Akkor min tetszenek csodálkozni?

Meg lehetett volna csinálni, időben kellett volna egy kicsit koncepciózusabban
dolgozni. Itt volt az elképzelés. Ez az elképzelése semmilyen politikai, kizárólag szakmai
elemeket tartalmazott, és nem az volt a célja, hogy végérvényesen ezt a kérdést lezárja, hiszen
önök többséggel törvényt kívánnak alkotni. Nem csinálták meg. Ez a helyzet.

Ez addig fog tartani, amíg egy új törvény valamilyen módon ezt nem kívánja vagy
tudja rendezni. Erről szól ez a mostani vita. Azt gondolom, hogy ha átmenetinek tekintjük ezt
az időszakot, ha törvényt kívánnak módosítani, illetve alkotni, akkor ez átmeneti, akkor a
törvény elfogadása előtt átfogó koncepciót fölösleges részletezve megbeszélni, elfogadni,
olyan átmeneti intézkedéseket, amelyek azonban képesek erre az időre kezelni a helyzetet,
ilyet igen. Tehát ez elhangzott, ez nem tegnap hangzott el, itt hangzott el, nem történt semmi.

Tehát azt kell mondanom, hogy ezt a dolgot rövid távon - úgy értem, hogy két tanéven
belül - nem fogják tudni így kezelni.

ELNÖK: Köszönöm. Pichler Imre!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A jó
szándékot próbálom én is megérteni ebben a javaslatban, és el tudom képzelni azt, hogy
tényleg itt az önkormányzati vagyon megóvására tesznek javaslatot a jobbikos képviselők, de
ezt nem lehet egy kaptafára húzni. Ahogy az előbb elmondta Pósán László képviselőtársam,
vagy mellettem Zoli barátom, azért egészen más egy nagy településen – nemcsak Budapestre
gondolok -, és egészen más egy kistelepülésen lévő, önkormányzati tulajdonban lévő
iskolának a további fenntartása akkor, amikor így, ahogy mondom, a gyereklétszám
csökkenése miatt egyáltalán semmi lehetősége nincs annak a településnek, hogy beiskolázzon.

Azt figyelembe kell venni, hogy az utóbbi években, mert azért én is felkaptam a
fejemet arra, hogy most elkezdődött egy iskolabezárási roham, azért az utóbbi években történt
mindez. 2009-ben az én körzetemben hat iskolát zártak be, azóta egyetlenegyet sem, és most
2011-et írunk, és 73 település tartozik az én körzetembe Baranyában, és nagyon sok szegény
település van. Tehát nem lehet így általánosságban azt mondani, hogy országos szinten itt
most elkezdődött egy olyan iskolabezárási folyamat, amit jó volna megállítani. Ezt a
megállítást azzal, hogy önök itt javasolják az önkormányzati tulajdonban lévő iskoláknak a
forgalomképtelen állapotba hozását, ez biztos, hogy nem segít rajta.

Tehát itt más megoldást kell találni, nem beszélve arról, hogy az önkormányzati
törvény mostani állapota, ami még nagyon képlékeny, nem biztos, hogy mindezt figyelembe
fogja venni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Ferenczi Gábor!
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FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Számos felvetésre szeretnék
reagálni. Hiller István képviselő úr az előbb említette, hogy egy átmeneti állapotot idéznénk
elő ezeknek a jobbikos javaslatoknak az elfogadásával, igen, valóban egy átmeneti állapotot.
De kérdezem én, hogy jövőre vagy két év múlva milyen iskolákat akarunk megmenteni, ha
ezek az intézmények idén bezárásra kerülnek?

Igen, valóban egy iskola- és óvodabezárási hullám van. Én azt nem vitatom, hogy az
MSZP-SZDSZ ciklusok alatt is rengeteg intézményt zártak be, de csak egy két példa:
Bonyhád, Kaposvár, Kazincbarcika, Ajka, Debrecen, Pécs, Budapest, Szombathely, nálunk a
bakonyjákói iskoláról beszéltem. A sort nagyon sokáig tudnám folytatni, tehát valóban
rengeteg intézményről van szó.

Tehát nyugodtan az interneten is utána tud nézni nagyon egyszerűen. Rengeteg
kistelepülésen is hasonló a dolog, és ha már kistelepülésekről beszélünk, akkor éppen önök
voltak azok, akik megígérték tavaly tavasszal, hogy megmentik a kisiskolákat, illetve még
űberelték is ezt azzal, hogy ahol csak lehet, akár 9 fővel is, újraindítják a kisiskolákat. Erre
mindannyian emlékszünk.

Valóban volt most egy úgymond kormányzati szándék erre, márciusban kiírásra került
ez a pályázat, a 300 millió forint, amire lehetett pályázni. De kérdezem én, hogy miért csak
márciusban, amikor májusban már lezárulnak a beiskolázások. Azt gondoljuk, hogy ez így
csak szemfényvesztés, hiszen nagyon-nagyon rövid idő állt rendelkezésére ezeknek az
intézményeknek, sokkal időszerűbb lett volna ősszel meghirdetni egy ilyen pályázatot, amikor
még lett volna értelme, még mielőtt ezeket az intézményeket bezárták volna, összevonták
volna.

Én magam is interpelláltam anno Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyhoz, és ő is
megígérte, hogy tesznek lépéseket ez ügyben, és mivel nem tettek, mert azt gondolom, hogy
ez így kevés, ezért gondoltunk arra, hogy nem is az önkormányzati autonómiába beleszólva,
de legalább segítséget nyújtva ezeknek a településeknek, próbáljuk meg még az idén menteni
azt, ami menthető, mert attól félek, hogy késő lesz.

Egyébként Kőszegi Zoltán képviselő úrral maximálisan egyetértünk abban, ez a példa,
amit felhozott, azt gondolom, hogy teljesen idevág. Egy intézménynek az újraindítása
nyugodtan mondhatjuk, hogy tízszer annyiba kerül, mintha megmentenénk egy jelenleg
működő intézményt. Egyébként pedig a gyermeklétszám csökkenésével kapcsolatban azt
gondolom, hogy nem a jelenlegi katasztrofális demográfiai állapotok bebetonozása lenne az
érdekünk és ehhez igazítani az intézményhálózatot, hanem az lenne az érdekünk, hogy egy jó
családpolitikával újra vállaljanak gyermeket a szülők. Addig ezt az időszakot áthidalva, akár
ebből a 31 milliárdos stabilitási keretből, amit kaphatnak az eladósodott önkormányzatok,
vagy más egyéb forrásokból, azt gondolom, hogy van ebben az országban pénz, csak nem oda
megy, ahová kellene, és idén megint 10 milliárd forintot kivonnak az oktatásból. Én ezt
sajnálom, és egy hatalmas csalódás egyébként számomra, mert így ugyanaz a politika
folytatódik, mint az MSZP-SZDSZ-kormányzás alatt, úgy látom, hogy tovább folytatódnak az
intézménybezárások. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Mindjárt Hegedűs Lorántnénak is megadom a szót, de
magamnak adnám meg előtte, és utána  mint előterjesztők, tudnak erre is reagálni. Máriusz is
kért még szót, és akkor így le tudjuk talán kerekíteni a ma délelőtti második napirendi pontot.

Tehát ha azt kérnék tőlünk, hogy közösen deklaráljuk, hogy tisztelt önkormányzatok,
ne zárjatok be iskolákat, óvodákat, mert bízunk benne, hogy hamarosan egy olyan jogszabály
születik, amelyik jobb, működőképesebb körülményeket teremt, akkor én ebben benne
vagyok. Sőt, bizonyos értelemben ez a mai bizottsági ülés is egy ilyen alkalom, hogy az
ebbéli reményünket kifejezzük.
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Szerintem az önkormányzatok jó gazdái voltak általában az intézményeknek. Biztosan
vannak svihákok ebben a zónában is, de összességében az elmúlt évtizedben az ő vállukra
nehezedett egyre nagyobb mértékben az oktatási intézmények fenntartása. Többször
elmondtuk már, hogy hogyan változott a központi és a helyi szerepvállalás mértéke. A
belvárosban számos ilyen erkélyt látunk, ahol két kariatida tartja az erkélyt, az egyik kariatida
lenne az önkormányzat, a másik a kormány. Az elmúlt 7-8 évben az egyik kariatida
gyakorlatilag lelépett, és otthagyta az önkormányzat vállán, nesze sánta, itt egy púp, tartsd
fenn az iskoláidat, az pedig görnyed. Hitelt vesz fel, ingatlant értékesít, adót vet ki, és egyre
nagyobb mértékben a saját forrásait használja, éli fel annak érdekében, hogy ezeket az
intézményeket, ha csak lehet, fenntartsa.

Tehát biztosan sok furcsaság van az önkormányzati vagyongazdálkodás világában, én
ezt nem vitatom, de összességében, ha felülről nézünk rá, akkor az a helyzet, hogy a központi
költségvetés reálértékben kivonul az iskola-, óvodafenntartásból, az önkormányzatok pedig
beléptek a helyére, és nagyrészt a saját ingatlanvagyonuk felélésével tudták pótolni a kieső
forrásokat. Ingjüket, gatyájukat költötték az iskolára, óvodára.

Az, hogy ennek a folyamatnak valahol vége van, az bizonyos. Nyilván a 2008-as
hitelválság, az abból fakadó építőipar és az ingatlanpiac leülése, nem tudják eladni, nincs
miből kipótolni ezeket a hiányzó forrásokat, ezt éljük most meg. Egyetértek mindenkivel,
hogy ez a választások utáni első év kritikus.  A jogszabályok is ebben az évben teszik
lehetővé, hogy egy települési önkormányzat átadja mondjuk a megyének vagy a fővárosnak
az intézményeit. Nem nagyon történt ilyen, mert már megtörtént korábban, és van egy
politikai logika, amire Máriusz utalt, hogy a választások előtt óvatosabbak a politikusok, a
választások utáni első esztendőben lépik meg azt, amit az eszük vagy a szorító szükség diktál.

Éppen ezért lett volna fontos, hogy már ebben az évben egy új rendszerű
iskolafenntartás költségvetési szabály legyen. Nem így történt. Elnyúlt a koncepcionális
munka, nem ok nélkül egyébként, hiszen valóban ezek bonyolult dolgok. De abban az
óhajban, várakozásban, hogy ha sikerült volna tavaly – talán Ferenczi Gábor mondta ezt –
októberben, novemberben meghozni ezeket a szabályokat, akkor megúsztuk volna ezt az évet
talán jobban, sőt nem megúsztuk volna, hanem egy más tendenciát tudtunk volna elindítani.

Hogy mi az, ami most történik, tehát ez a 20 intézmény jogutód nélkül és 30
átszervezés, tehát ez 50 intézmény, azért lássuk világosan, hogy óvoda, iskola 8000 van
Magyarországon, 11 ezer feladatellátási hely. Tehát ez a 0,4 százalék, fél százalék.
Mindegyikért kár, és ha a gyerekünk pont abban van, akkor ez száz százalék, és az adott
településnek ez száz százalék, de úgy összességében azért ez a 0,4 százalékos mozgást jelenti
ebben a rendszerben.

A közoktatási törvény ma is egy speciális helyzetbe teszi ezeket az ingatlanokat, nem
úgy értékesíthető, ahogyan egy építési telek vagy egy helyiség vagy egy lakás. Elég szigorú
szabályai vannak az önkormányzati vagyongazdálkodásnak, amennyiben ez oktatási
feladatokat ellátó ingatlanra vonatkozik. Megjegyzem: van, ahol ez érthető és indokolt, hogy
mozognak a családok, a gyerekek, egy településen belül is, mondjuk a fővárosban, hogy ha
arrébb tudnánk tolni az óvodákat oda, ahol éppen születnek a gyerekek onnan, ahol 40 évvel
ezelőtt születtek nagy számban, akkor nem lenne különösebb gondunk, de nem tudjuk arrébb
tolni őket, tehát óhatatlanul a bezárás, fejlesztés logikájában történik ez.

Ma a megyéknél és a fővárosnál is a települési önkormányzatoknak ki kell kérni a
megye, illetve a főváros jóváhagyását, hogy az ő átfogóbb, távlatosabb szemüvege alapján
indokoltnak látja-e ezek után vagy lehetségesnek látja-e a feladatellátás teljesítését. Tehát
megyei, illetve fővárosi feladatellátási terveket kellett alkotni, ennek kell megfelelnie egy
helyi önkormányzatnak, és ezt aránylag szigorúan vizsgálják.
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Ugyanígy az Oktatási Hivatal, most már kormányhivatal dolga, hogy a törvények
előírásainak a betartását vizsgálja. Nekünk is van olyan hírünk, itt majd a petíciók
megvitatásánál ez majd elő-előjön, hogy ez nem mindenütt sikerül tökéletesen.

Egy szó mint száz, kormánypárti képviselőként osztjuk az aggályokat, osztjuk azt,
hogy jobb lenne, ha már meglennének azok az új törvények, amelyek nagyobb garanciát,
nagyobb központi szerepvállalást biztosítanak az iskolák, óvodák fenntartására, és azon
vagyunk, hogy ezeket itt nyáron kimunkáljuk. De azt a megoldást, amelyik még ha csak
átmeneti jelleggel is, de egy ilyen stopot, moratóriumot hirdetne, és a kormány érintett
minisztériumai ezzel nem értenek egyet, így aztán mi se tudjuk ezt teljes egészében jó szívvel
ezt támogatni.

Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Révész Máriusz, és utána az előterjesztőké a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én csak egyetlen dologra szeretnék reagálni. Itt
képviselő úr elmondta Bonyhádot, mint példát. Én Bonyhád polgármesterével, Potápi
Árpáddal beszéltem, aki a következőt mondta el nekem. Bonyhádon a gyereklétszám az
elmúlt húsz évben a felére csökkent, ezért kénytelenek meghozni ezt a döntést. A döntést úgy
fogják meghozni, hogy minden osztály egyben marad, az osztályfőnökök maradnak, A
helyszín változik. Tehát három iskola van Bonyhádon, két iskola a mostani gyereklétszámot
egyébként el tudja látni.

Azért tartottam fontosnak ezt elmondani itt, mert én nem ellenőriztem le, de Potápi
Árpád képviselő úrnak hiszek, tehát ez nyilván így van. De ha ez tényleg így van, akkor ez is
egy példa, hogy biztos, hogy akkor teszünk-e az oktatásnak jót, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy
akkor maradjon három épület, kétharmados kihasználtsággal, vagy pedig ha egy
önkormányzat azt meg tudja oldani, hogy minden osztály egyben marad, a tanárok maradnak,
csak az épületet szervezi át, akkor szerintem hosszú távon ez nem az oktatás színvonala elleni
vétek, hanem akkor vétenénk az oktatás színvonala ellen hosszú távon, ha kihasználatlan
kapacitásokat finanszíroznánk az oktatásra fordítható pénzekből.

De én nem akarom azt mondani, hogy az országban az összes iskolabezárás így
történt, mert olvastam olyan híradásokat a médiában, amelynek alapján nekem is komoly
kétségeim vannak, hogy helyes döntést hozott-e az önkormányzat, és ha minden úgy van
leírva, ahogy én azt olvastam, akkor még a törvényessége is kérdéses a döntésnek. Még
egyszer mondom: nincs arra magyarázat, hogy mondjuk egy iskolában megtartják a
beiratkozást, felvételiztetni ugyan nem szabad, de többszörös a túljelentkezés, majd a
beiratkozást követő héten elkezdik az iskola megszüntetését.

Tehát különböző esetek vannak, viszont még egyszer mondom, hogy Bonyhád példája
azt gondolom, ha tényleg ez a helyzet, akkor az önkormányzat azt a döntést hozta, amit meg
kellett hoznia.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné, illetve Apáti István az előterjesztők
nevében még szót kapnak a vita lezárása után. Bocsánat, nem tudom, hogy előtte a kormány
vagy a tárcák képviseletében felmerült-e olyan kérdés, amire reagálni kívánnak. Államtitkár
úr vagy főosztályvezető úr?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nekem annyi
megjegyzésem lenne, hogy felvetődött, hogy a koncepció kialakítása, illetve az előterjesztés
készítése során vegyük figyelembe az itt elhangzottakat. Gyakorlatilag benne lesz, mert A),
B), C-variációban készül el a koncepció, és annak alapján kell majd meghozni a szükséges
döntést, hogy melyik vonal maradjon meg, és melyik legyen majd a végén törvény
formájában elfogadva. Tehát figyelembe fogunk venni mindent.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Brassói Sándor főosztályvezető úr!

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Én csak két apróságot tennék hozzá. Az egyik: itt általában iskolabezárásról
beszélünk, de azt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt általános iskola, középfokú
iskola, illetőleg az általános iskola nyolc évfolyama vagy az általános iskola alsó négy
évfolyama. És ami a bezárások egy jelentős részét jelentette, az általában a kistelepülések
kisiskolái. Itt is legtöbb esetben jogutóddal történő megszűnésről volt szó, amikor az
intézménybe járó gyerekek egy másik intézménybe egy összevonást követően kerültek át.

Jól látszik azonban az, hogy az a szabályozás, amelyik jelenleg érvényben van, tehát
hogy az általános iskolának nyolc évfolyama van, és az 1-4 évfolyam önállóan nem
működőképes, ezért ez azt eredményezte, hogy sajnos, le kellett hogy mondjanak
önkormányzatok a településen működtetett intézményről, mert a gyerekek egy részét utazásra
kényszerítette.

Nyilván ez egy jogszabályi változtatással visszazökkenthető, de nyilván ez van a
koncepcióban is, mind a közoktatásiban, mind az önkormányzatiban, és ez összhangban van
azzal, hogy a pedagógusok bérezése a központi rendszerbe kerülne bevitelre. Mint ahogy
mondtam az elején, ez nagymértékben lecsökkentené az önkormányzati terheket, hiszen
körülbelül a bérek azok, amelyek a közoktatási kiadások nagy részét elviszik egy
önkormányzati gazdálkodásban a közoktatás vonatkozásában.

A másik, amit azért hangsúlyoznék, a Révész képviselő úr által említett úgymond
bezárási hullám a választások után egy évvel, a tárca részéről ezt pontosan látjuk. Tehát
mindig az van, hogy a választást követő egy évben az önkormányzatok átszervezik a
feladataikat. A közoktatási törvény nagyon szigorú és részletes szabályokat ír le erre
vonatkozóan most már nagyon régóta, ahogy elnök úr is az előbb említette, de sajnos, azt
látjuk, hogy vannak önkormányzatok, vannak fenntartók, akik ezeket a törvényeket
egyszerűen nem tartották be, és ily módon ezek azok, amelyek botrányként kipattannak,
amikor nem egyeztetnek sem a megyével, nem egyeztetnek kellően a szülői körrel, a
környező iskolákkal. Be kell tartani a törvényt, előzetesen meg kell tervezni a feladatot, ahogy
a törvény előírja, akkor ilyen problémák valószínűleg kevésbé kerülnének elő.

Tehát itt az általános iskola 1-4. évfolyama önálló működtetése sok szempontból
biztosan egy előrelépés lenne. Itt válaszolva, Révész képviselő úrnak volt egy ilyen óvatos
kérdése felénk a kisiskolák újraindítására vonatkozó pályázattal kapcsolatban, nagyjából ott is
előre látható volt, hogy feltehetően azért nem tud nagyon sok önkormányzat pályázni erre a
rendszerre, mert az 1-8. évfolyam a jelenlegi szabályozás alapján nyilván akadályt gördít ez
elé. De egy négy évfolyammal működő struktúra nyilván sokkal hatékonyabban és helyben
tartva is egy iskolaépületet is kihasználhatóbbá tenne, a gyerekek számára is egy jóval
elfogadhatóbb megoldást jelentene az önkormányzati rendszeren belül. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Hegedűs Lorántnénak adom meg a szót.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon sok
mindenre szeretnék gyorsan reagálni, remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni.

Először is talán ott kezdeném, amit az elnök úr mondott, hogy mi az a közös alap,
amire mi is szeretnénk helyezni a javaslatunkat. Nevezetesen az, hogy valami végre történjen
most már, mert tagadhatatlan, hogy van egy ilyen jelenség, hogy most tömegével, sok
önkormányzat dönt sajnálatos módon e mellett a megoldás mellett. 0,4 százalékról beszélünk,
mondják a képviselőtársaim a kormányzati oldalról, de például ebben nincsen benne, éppen az
előbb kaptam meg a Szemere utcai gimnázium petícióját. Ez például nincsen benne. Tehát
ezek már a bezárt… (Michl József: Felmenő rendszerben. Ez átszervezés.) Egy pillanat, az,



- 20 -

hogy felmenő rendszerben egy négyosztályos gimnáziumot megszüntetnek, ezt lehet
átszervezésnek csúfolni, de gyakorlatilag az a lényege, hogy meg lesz szüntetve. Most lehet
szépíteni a dolgot.

Tehát nagyon sok olyan, már elhatározott döntés, ami még nincsen véglegesítve,
ebben a számban nincsen benne. Tehát éreznünk kell, hogy van egy ilyen nagyon rossz irány,
amit az önkormányzataink vettek. Senki nem kívánja bűnbaknak megtenni az
önkormányzatokat, ezt szeretném leszögezni. Való igaz, amit mondott az elnök úr, hogy
sajnos, itt a finanszírozásból gyakorlatilag kivonult az állam, és ez okozza a problémát az
önkormányzati élet minden területén, nemcsak itt, az oktatás területén. De jó lenne végre, ha
kimondaná a kormányzat, az ellenzék ezt a közös alapot, hogy nem szeretnénk, ha ez a
történet tovább folytatódna. Egyébként erről szól a határozati javaslatunk 1. pontja.

Ha önök úgy gondolják, hogy ez egy közös alap lehet, akkor nagyon szívesen
módosítjuk ilyen értelemben a határozati javaslatunkat, csak végre történjen már valami.
Tehát ennek a struccpolitikának legyen vége, hogy tehetetlenül szemléljük ezt a folyamatot.

Senki nem óhajtja, mert itt felmerült az, hogy mi nehezíteni akarjuk az
önkormányzataink életét. A kormányzat nehezíti az önkormányzataink életét akkor, amikor
kötelező feladatot ad át bármilyen tekintetben, csak éppen a pénzt nem biztosítja hozzá.

Még egy dolog, az autonómia kérdése. Itt most két dologra szeretnék kitérni. Egy:
akkor, amikor majd az új önkormányzati törvényben kötelező lesz a társulás, tessék már
mondani, az nem befolyásolja az önkormányzati autonómiát? Az, amikor kötelező lesz majd
körzetekben gondolkodni bármilyen feladatellátás, nemcsak oktatási, hanem szociális
alapellátás, egészségügyi alapellátás stb. tekintetében, majd kötelező lesz az
önkormányzatoknak társulásban ezeket ellátni, az nem befolyásolja, az nem kiskorúsítása
úgymond az önkormányzatainknak?

Tehát ezeket a mondatokat, amelyeket a kormányzati oldalról hallottam, én ezt a
jegyzőkönyvből ki fogom szedni, és amikor az Ötv. koncepciójáról, illetve az Ötv.-ről fogunk
beszélni, én ezt vissza fogom önöknek idézni, mert ezek mind arról szólnak, ami
homlokegyenest ellenkezője az önkormányzati koncepcióban foglaltaknak. Ez az egyik.

A másik az, hogy már most is létezik ez a fogalom, hogy törzsvagyon, aminek két
része van, az elidegeníthetetlen törzsvagyon és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon.
Tehát ezzel mi csak az egyik fajta vagyontárgyat szeretnénk beemelni törvényi szinten az
elidegeníthetetlen törzsvagyon fogalmába. Tehát a törvény már most is úgymond korlátozza
ilyen értelemben az önkormányzati autonómiát, mert kimondja, hogy például bizonyos
dolgok, mint a köztemető vagy a közúthálózat a forgalomképtelen törzsvagyon része. Hűha,
rettenetesen befolyásolja az önkormányzati autonómiát, mi csak egy újabb vagyontárgyat
szeretnénk ide beemeltetni.

Kényszer szülte megoldás? Igen. Kényszer szülte megoldás, de legalább megoldás,
legalább válasz arra a történetre, ami jelenleg körünkben zajlik. A bonyhádi példa említésre
került. Szerintem ott azért finoman szólva egy kicsit színesebb a kép, minden tiszteletem
Potápi polgármester úré, de ott három különböző fajta pedagógiai programú iskoláról van szó,
és mondjuk azt én nem tudom szakmai érvként elfogadni, hogy kihasználtság. Adott esetben
mondjuk egy 35-40 fős osztálynál, ami 120 százalékban ki van használva, sokkal jobb
minőségű oktatást lehet adni, mint egy 20 fős osztálynál. (Révész Máriusz közbeszólására:)
Nem, ez lenne a jövőnk, hogy végre minőségi oktatást tudjunk biztosítani a gyerekeinknek,
pontosan ez.

A másik pedig a tyúk vagy a tojás kérdése. Ha három iskola helyett most már csak
kettő fog működni, akkor felmerül – gondolom joggal – a bonyhádiakban, hogy vajon, mi lesz
a sorsa annak az iskolának, és bár lenne hivatalos cáfolata hivatalos közleményben, hogy azt
az iskolát nem fogják eladni, hogy nem az volt a célja az összevonásnak, hogy
végeredményben felszabadítsanak így egy épületet.
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Ugyanez a helyzet a Szemere utcai iskolánál is, amiben működött vagy működik még
jelenleg a Kormos István iskola is. Tudjuk, hogy azért, mert annak a hűlt helyére majd az V.
kerületi önkormányzat be szeretne telepíteni egy pedagógiai szakszolgálatot, ezért azt az
épületet, ami ezáltal majd felszabadul, áruba lehet bocsátani.

Az V. kerületi önkormányzatunk fényesen gazdálkodik, csak idén is 5,5 milliárd,
pontosabban a Bérpalota egyszeri értékesítésével végeredményben 6,9 milliárd forintot él fel
vagyonban, és ez mind belemegy a működésbe. Ebből csak mondjuk – itt látom előttem a
papíron – 136 millió forint kellene, hogy megmentsük az egyik iskolát. A Kormos István
iskolának 46 millió kellene, hogy életben tudjon maradni. Ne tessék nekem mondani, hogy
6,9 milliárd forintnyi vagyonfelélésből erre a két iskolára nem jutna annyi, hogy legalább
életben tudjanak maradni.

Révész Máriusz képviselőtársamnak szeretném végezetül azt mondani, hogy itt persze
nemcsak egy választás volt, mint tudjuk, hanem egy forradalom is volt, és azt reméltük, hogy
a fülkeforradalom után talán egy más útra lép a kormányzat, és nem azokat a rossz
beidegződéseket fogja folytatni, amit úgymond az elődjétől örökölt, hanem egy teljesen más
gondolkodásmódban, egy teljesen új szemlélet alapján kívánja például az oktatási
rendszerünket is megoldani. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Apáti István!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Mindenekelőtt örülök annak, hogy a
jóindulatot, a segítő szándékot felfedezték a javaslatunk mögött. Ez tényleg nagy örömmel
töltötte el a szívünket, de önmagában ez mégiscsak kevés, tehát az igen szavazatok helyett
azért ez mégiscsak egy szerény és visszafogott véleményalkotás. Azzal együtt, hogy valóban
az élet a legjobb forgatókönyvíró. Az előbb azt mondták itt a kormánypárti képviselők, hogy
nem hallottak még intézménybezárásokról, legalábbis nagy számú intézménybezárásról. Ha a
hallásuk nem volt elég éles, akkor most itt olvashatják az V. kerületi Kormos István Általános
Iskola és a Szemere Gimnázium szomorú bezárásának vagy bezáratásának ügyét. Tehát
cáfolatul rögtön érkezett két petíció, csak az elmúlt fél órában, csak ezen az egy bizottsági
ülésen. Tehát ezt ajánlom mindenesetre szíves figyelmükbe.

Másrészt az, hogy itt átszervezés, átalakítás, átstrukturálás: engem ez megint egy Hofi
Géza kabaréra emlékeztet, amikor arról beszél a humorista, amikor a rossz diák
magyarázkodik, hogy megbukott. Kérdezte tőle az édesanyja, hogy kisfiam, átmentél? Nem,
nem, anya, én a vizsgán nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még négy jegy. Vagy
amikor egy választáson vesztett párt azt próbálja tudatosítani a választóiban, hogy mi a
választáson nem buktunk meg, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Tehát körülbelül ez a fajta
üres magyarázkodás, hogy átszervezésnek minősítjük, lehet itt címkézni, a magyar nyelv elég
gazdag ahhoz, hogy különböző szavakat és minősítő jelzőket kitaláljunk, de a lényeg attól
még nem változik, ezeket az intézményeket be fogják zárni, és sem a szülők, sem a
gyermekek sorsa a döntéshozók számára úgy látszik, hogy nem elég érdekes.

A másik. Mindannyian ismerjük az országgyűlési vita szabályait. Döbbenten ülök itt,
ne kezeljék már úgy a határozati javaslatunkat és a törvénymódosító javaslatunkat úgy, mint
egy kőbe vésett dolgot. Mindannyian nagyon jól tudjuk, akik itt, ennél az asztalnál ülünk,
hogy ezeket módosító javaslatokkal nagyon jól lehetne kezelni, ezeken lehetne változtatni, és
ha már az elnök úr is nagyon örvendetes módon egyetértett a helyes irányvonalban, akkor
miért nem lehetne ezen az úton elindulni? De az, hogy rossz szokásukhoz híven elvágják a
vita lehetőségét, már rögtön elgázolják a javaslatot az első fázisban, az legalábbis abszolút
érthetetlen.

Csak egy konkrét példa jut eszembe, amely persze nemcsak az oktatási szférát
érintette, ha jól rémlik, 2008-ból, akkor még a balliberális kormányzat ámokfutását élhettük és
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voltunk szenvedő alanyai a helyi önkormányzatok szintjén, és akkor jól emlékszem, hogy ha
óvodából vagy iskolából közalkalmazottakat bocsátottak el, és az önkormányzat ezt úgy tette
meg, hogy öt éven keresztül nem töltötte be az adott álláshelyet, akkor az elküldött
közalkalmazottak – konkrétan mi óvodából és iskolából is küldtünk el sajnos,
közalkalmazottakat – végkielégítésének és felmentésének fedezetére 50-100 százalék közötti
mértékben finanszírozott a Magyar Államkincstár. Tehát ez egy döbbenetes logika volt, hogy
a pusztításhoz adtak pénzt. Arra volt bőven, volt dögivel, hogy így mondjam, de az építéshez,
az alkotáshoz viszont soha nem tudták megtalálni a forrásokat.

Én arra buzdítanám önöket, hogy a helyes logikával, a józan paraszti ésszel
gondolkodjanak, és az építéshez, az alkotáshoz adjanak lehetőséget. Megint mondom: ezen
lehet változtatni, nyilván rugalmasan kezelnénk bármilyen fajta módosító javaslatot, de ha a
vita lehetőségét is lezárjuk, akkor homokba dugjuk a fejünket, és előbb-utóbb onnan már nem
fogjuk tudni kiemelni, mert bele fogunk fulladni ebbe a futóhomokba. Köszönöm.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, a struccos hasonlat most nagyon megy
ezekben a hetekben. A vitát lezárom. Szavazunk.

Két kérdésről kell egyszerre döntenünk, az első a tárgysorozatba-vétel, és ha ez
megtörtént, akkor utána az általános vitára való alkalmasság. Összevont vitát folytattunk az
országgyűlési határozati javaslatról, illetve a törvénymódosító javaslatról, de külön-külön
fogunk szavazni.

Először az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk.
Aki a tárgysorozatba-vételt támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene
van, az most emelje fel a kezét! (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Többség.

A törvénymódosításokat tartalmazó önálló törvényjavaslatról most döntünk. Aki
támogatja a tárgysorozatba-vételt, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki ellene van?
(Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Többség.

Tehát a bizottság többsége mind a két kérdésben tartózkodó álláspontot foglalt el.
Köszönöm szépen.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita.
A Nemzeti Iskolamentő Alapról szóló H/3210. számú határozati javaslat

A következő pontunk az LMP, egészen pontosan Osztolykán Ágnes alelnök asszony
önállói képviselői indítványa, a Nemzeti Iskolamentő Alapról szóló határozati javaslat.
Ágnes, mint előterjesztő, tiéd a szó!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Szeretném megkérni a bizottságot, hogy Erős Gábor
szakértő vezethesse elő a határozati javaslatot, hogy ha egyetért vele a bizottság.

ELNÖK: Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy ne alelnök asszony, hanem Erős
Gábor szakértő úr fejtse ki a javaslat mögöttes megfontolásait? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen
jelzést. Gábor, kérlek foglalj helyet egy mikrofon közelében.

Erős Gábor, az LMP szakértőjének szóbeli kiegészítése

ERŐS GÁBOR, az LMP szakértője: Köszönöm szépen a szót. Az eddigi vitában
tulajdonképpen már ugyanerről a témáról elég sok fontos érv és ellenérv elhangzott, de
egyébként én úgy is érzem, hogy bizonyos értelemben konszenzus is van. Mi azt reméljük,
hogy a mi javaslatunkkal, illetve alelnök asszony javaslatával lehetőséget tudunk teremteni az
Országgyűlés, illetve a kormány részére arra, hogy ezt a konszenzust a gyakorlatba is
átültesse.
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Arra gondolok, hogy ez lehetőség volna ez az általunk javasolt Nemzeti Iskolamentő
Alap arra, hogy mindazon önkormányzatoknak az iskolafenntartó, kollégiumfenntartó,
óvodafenntartó, középiskola-fenntartó önkormányzatoknak a részére, amelyek már eddig
bejelentették átszervezési szándékukat, bezárási szándékukat, átadási szándékukat, azok
részére egy lehetőség arra, hogy újragondolják ezt a döntést. Tévedni emberi dolog. Révész
képviselő úr is utalt rá, és többen is a vitában arra, hogy úgy tűnik, hogy egy-egy
önkormányzat néha nem egészen pontosan úgy döntött és úgy folyt a döntési folyamat,
ahogyan azt a törvények előírják.

Ezzel a Nemzeti Iskolamentő Alap létrehozatalával, az 500 milliós előirányzattal,
amelyből tehát ezeket az iskolafenntartókat ki lehetne segíteni – hangsúlyozzuk: átmeneti
időre -, lehetőséget biztosítanánk arra, hogy újragondolják ezeket a döntéseket. Nyilván az
mindenkinek kínos, van már, most nem nevezem meg, hogy melyik önkormányzat az,
amelyiknek már papírja van, nem az ellenzéktől, hanem a kormányhivataltól arról, hogy
nemcsak törvényellenesen, hanem alkotmányellenesen hívták össze azt az ülést, amelyen az
iskolabezárásról döntöttek. Ez nyilván ennek az önkormányzatnak is egy lehetőség akkor,
hogy felhasználva ezt a pluszforrást, mégse kelljen mondjuk egy másik városba utaztatni SNI-
s gyerekeket. Lehetőség a bonyhádiaknak, a kistarcsaiaknak, a kaposváriaknak, a Janikovszky
iskola közösségének, hogy fennmaradjon. Lehetőség arra, hogy mivel nagy forradalmi
változások várhatók az önkormányzati törvény, illetve az oktatásfinanszírozás és
oktatásirányítás területén is, és természetesen itt közülünk senki nem kételkedik abban, hogy a
Fidesz a központi pedagógusbér-finanszírozáshoz szükséges több százmilliárd forintot a
következő költségvetésben az iskolafenntartók rendelkezésére fogja bocsátani, ezért már csak
december 31-éig kellene kihúzniuk ezeknek az önkormányzatoknak, és akkor valóban
dönthetnek aszerint, mert mi nem azt mondjuk, hiszen tényleg csökken a gyereklétszám, csak
az a baj, hogy a legtöbb érintett intézmény, a tiltakozó szülői közösségek által képviselt
intézmények nagy többsége teljes kihasználtsággal működik. Tehát itt más okok is vannak,
ezért nyilvánvaló, hogy ha az az anyagi finanszírozási kényszer, amely az elmúlt 20-21 év
eredményeképpen és a fokozatos eladósodás következtében az önkormányzatokra nehezedik,
ha ez a kényszer oldódik, és valóban lesz központi pedagógusbér-finanszírozás, akkor
nyilvánvalóan egyetlen önkormányzat sem fog ilyet tenni, mert a józan észnek ellentmondana,
hogy teljes kihasználtsággal működő, népszerű intézményeket zár be. Így tényleg azt
gondoljuk, és ez egybevág egyébként a szülői érdekképviseleteknek, a szülői szervezeteknek,
a kollégiumi érdekképviseletnek a kérésével is, hogy egy ilyen önkéntes moratóriumot
vállalnának a mi reményeink szerint ezek az érintett önkormányzatok. Az Országgyűlés pedig
megvitatná és felhatalmazná azután a kormányt arra, hogy kisegítse ezeket az érintett
önkormányzatokat. Mindenki jól jár, az esetleges tévedéseket lehet korrigálni, és időt kapnak
az önkormányzatok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kormányálláspont vagy tárcaálláspont? Brassói Sándor
főosztályvezető úr!

Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) álláspontja

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A Nemzeti
Iskolamentő Alapról szóló határozati javaslattal kapcsolatban kormányzati álláspontot még
nem tudok közvetíteni, viszont az oktatási államtitkárság véleményét igen, úgyhogy azt
fogom megtenni.

Egyrészt szeretnénk elöljáróban elmondani azt, hogy az indítvány véleményezésének
kormányzati szinten kell megtörténnie, hiszen itt nem egy tárcát vagy egy államtitkárságot
érint az ügy, hiszen itt a meglévő költségvetési törvény keretei között kellene átcsoportosítani
olyan fejezetekből, amelyeknek a gazdája nem az oktatási államtitkárság, illetve nem a
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NEFMI. Ráadásul a feladat felelőse pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium, tehát ilyen
szempontból nyilván reális a kormányálláspont megvárása.

Az oktatási államtitkárság részéről egyébként a javaslatot nagyon jóhiszeműnek
tartjuk, ugyanakkor problematikusnak is. Ugyanis azt gondoljuk, hogy a tárcánk részéről a
kisiskolák újraindításával kapcsolatos pályázat első köre után fennmaradó keretnek az
elosztását látjuk reális lehetőségnek az intézmények támogatására fordítani, nem pedig egy új
alapot létrehozni.

Több oka van ennek, hogy így gondolja a terület. Az egyik az, hogy önmagában a
költségvetési törvénynek a 6. számú mellékletében az önkormányzatok támogatásával
kapcsolatban számos jogcím van jelenleg is. Az egyik oldalon van egy 30,3 milliárd forintos
olyan jogcím, amely az önkormányzatoknak az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetbe
kerülésével kapcsolatban folyósít támogatásokat. Van egy 100 milliós keret a tartósan
fizetésképtelen önkormányzatok kamatterheinek a csökkentéséhez, és van egy 5 milliárd
forintos támogatás a fejlesztési célú programokhoz. A NEFMI fejezetén belül van az a 300
millió forintos előirányzat, ami a kisiskolák újraindítására szolgál.

Tehát ezen túlmenően az az államtitkárság álláspontja, hogy azok a fenntartók, akik
egyébként meg kívánják tartani az intézményeiket, és lehetőségük van pályázni, azok vagy az
egyik vagy a másik oldalon, az önhikis körben pályázhatnak, és pályázatot is fognak
benyújtani, akik pedig átadják az intézményeiket vagy átszervezik, azok pedig nyilván ezt a
közoktatási törvény szabályai, keretei között május utolsó munkanapjáig, tehát jelen esetben
május 31-éig meg kell hogy tegyék.

Magában a javaslatban, ami az Iskolamentő Alapról szól, vannak azért olyan
problémás pontok, mint az, hogy akik például május 15-éig kezdeményezték. Aki május 15-e
és május 31-e között kezdeményezte, azokat kizárná a javaslat ebből a lehetőségből. Nem
igazán értjük ennek az okát. Ezzel abszolút hátrányba hozná őket. Vagy az, hogy
automatikusan mindenkinek, aki május 15-éig kezdeményezte volna vagy kezdeményezte az
összevonást, átszervezést vagy más fenntartónak való átadást, nekik is egy ilyen szinte alanyi
jogon juttatna valamiféle vissza nem térítendő támogatást. Nem értjük azt sem, hogy miért
kell alanyi jogon adni annak, aki más fenntartásba adja, hiszen ott az a másik fenntartó az
oktatási normatívákat teljesen azonos módon az önkormányzattól megkapja, sőt még esetleg
közoktatási kiegészítő támogatást is igényelhet hozzá tanulólétszám-arányosan. Tehát
tulajdonképpen az állami költségvetés számára egy aránytalanul nagy terhet is jelenthet.

Tehát a javaslatot önmagában jóhiszemű javaslatnak gondoljuk, ugyanakkor
problémásnak tartjuk a benne megfogalmazott célokat is. Arra gondolva, hogy az
önkormányzatoknak gyakorlatilag a választásokat követően több mint fél évük volt arra, hogy
átgondolva a helyi közoktatási feladatellátási terveiket, döntést hozzanak az elkövetkező

intézményfenntartásukról, nyilván egyeztetve a megyei önkormányzattal, illetve a megyétől
még két szakértő véleményét kikérve a szülőkkel döntési javaslatot hozzanak, nem támogatja
a NEFMI oktatási államtitkársága az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a dátum nyilván azért van ott, hogy arra gondolt az
előterjesztő, nem akarok én a szószólójuk lenni, hogy nehogy olyan önkormányzatok
legyenek, akik hallván ezt a javaslatot, most kezdik el ezt a döntést, hogy majd a pályázaton
sikerrel tudjanak indulni, ha olvassák az újságban a napirend előtti hozzászólást, egyből egy
ilyen haszonleső döntést készítenek elő. Tehát gondolom, ez lehetett benne.

Tessék parancsolni, képviselő hölgyek, urak! Hozzászólás, kérdés, vita. Kolber István!

Kérdések, hozzászólások, reagálások

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nemcsak
jóhiszemű ez az előterjesztés és ez a javaslat, de egy alkalmas és megfelelő eszköz arra, hogy
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egy átmeneti, meglehetősen erőteljesen jelentkező problémát valamiképpen kezeljünk. Én azt
is gondolom, hogy kellően igyekszik cizellált és pontos lenni, nem kinyitva nagyon ezt a
lehetőséget. Én magam is ezt a május 15-ei dátumot így értelmeztem vagy így értelmezem,
ahogy elnök úr ezt mondta, és az előterjesztésnek a körültekintő voltát jelenti számomra
éppen ez a dolog. Vagy a másik az, hogy három évig azt követően nem szabad megszüntetni
azt az iskolát, aki ilyen támogatást kap. Ez nyilván megint azt jelenti, hogy aki véglegesen
véli úgy, hogy nem tudja fenntartani az iskolát vagy nem kívánja különböző okok miatt
fenntartani az iskolát, akkor ne dobjunk egy olyan mentőövet, ami inkább az agóniát nyújtja.
Tehát kellően differenciál, és én ezeket a részeket körültekintőnek és jónak tartom.

A szabályozás azért is fontos és érdekes, mert ha tudnánk azt, hogy az önkormányzati
törvény pontosan hogyan szabályoz, ha látnánk már az oktatási törvény előírásait, akkor
nyilván könnyebben tudnánk itt navigálni. De most, ebben a bizonytalan helyzetben, akkor,
amikor valóban elég sok iskolabezárás, iskolaátadás merül fel, egy ilyen, a hullámokat
csillapító megoldásnak a felvetése azt gondolom, hogy indokolt. Ez nyilvánvalóan egy
átmeneti megoldás, nem egy végleges megoldást jelent és céloz. Tehát mindenképpen
támogatni szeretnénk, és ezek a példák, amelyek itt vannak előttünk, akár egyedi petíciókként,
akár az indokolásban szereplő példák, azt mutatják, hogy valóban nagy számban merültek fel
ilyen intézményi problémák. Én csak nyilván helyi, kaposvári ügyeket ismerek, ahol
ugyancsak nem a gyermeklétszám az az ok, ami miatt egy iskolát át akarnak szervezni, hanem
inkább pénzügyi okok, és az átszervezés módszerével is számtalan probléma van, de az ilyen
ügyek rendezésére ez alkalmas lenne.

Amit azonban szeretnék felvetni, a 3. pontban a forrásnak a megteremtését a turisztikai
célelőirányzatból átcsoportosított 500 millió forinttal javasolja megoldani az előterjesztő. Én
ezt nem javasolnám. Részben azért nem, mert a turisztikai célelőirányzat meglehetősen
szűkös. A turisztikai marketingre fordított eszközök, a munkahelyteremtés, a gazdaság
élénkítése szempontjából a turizmus egy fontos, nagy lehetőségekkel rendelkező, kiemelt
terület. Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyzetén belül maradunk vagy
maradnánk, abban az esetben én inkább az informatikai feladatok, a kormányzati informatikai
rendszerek és közháló alapszolgáltatások biztosítására előirányzott 8,2 milliárd forintot
jelölném meg ennek a célnak az elérésére. Amennyiben az oktatási területen vagy
önkormányzati területen nem találnánk más forrást és lehetőséget.

Egy szó mint száz, a szocialista képviselők és a szocialista frakció támogatni fogja ezt
a javaslatot, amennyiben persze a források tekintetében vagy más egyéb szempontból van
pontosítandó, mi partnerek vagyunk ebben a munkában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ferenczi Gábor!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Jobbik részéről mi is
támogatni fogjuk az LMP javaslatát. Egy kicsit furcsállom, hogy a mi előző két
beadványunkkal kapcsolatban az MSZP álláspontja az volt, hogy egy átmeneti megoldást
kínálna, és ezt negatívként állították be. Itt az LMP javaslatánál pedig ugyanez fennáll.

Mi ennek ellenére azt mondjuk, hogy nem pártpolitikai alapon döntünk, különösen
akkor, ha nemzetstratégiai dolgokról, mint például az oktatásról van szó. Nagyon örültem,
amikor Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslatát olvastam. Nyilván, ha a kormánypárti
képviselők is támogatni tudnák ezt a beadványt, akkor már módosítókkal a vitában
beszélhetnénk arról, hogy miből lesz feltöltve például ez az alap, mert gondolom, itt egyéb
financiális háttereket is fel kell majd tárni.

Mindemellett azt gondolom, hogy ez is egyfajta előrelépés lehet azoknak az
iskoláknak a számára, akik esetében jelenleg nincsen más lehetőség. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Pósán László képviselőtársunk kért szót.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor ez a javaslat
azt a lehetőséget megvonná az önkormányzatoktól, hogy más fenntartónak átadják az iskolát,
az intézményt. Ez úgy szól, hogy annak járna ez a támogatás, aki döntött arról, vagy olyan
elképzelések vannak, hogy esetleg összevon vagy átadja más fenntartónak.

ELNÖK: Ne gazdasági okok miatt adja át.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): De elképzelhető, maga a megfogalmazás ebből a
szempontból az én első olvasatomban legalábbis bennem ezt a tartalmat hozta elő, hogy miért
kellene meggátolni ezt a lehetőséget, hogy ha van olyan, aki intézményfenntartóként szívesen
beszállna a rendszerbe és egyébként tudja is működtetni azt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljatok!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Nagyon köszönjük a hozzászólásokat. Nem arról
van szó, hogy itt bármilyen gátról lenne szó vagy bármi olyan korlátról, amit mi beleraktunk
volna ebbe az egészbe. Az indoklás részben olvasható és Erős Gábor is igyekezett elmondani,
hogy itt ezt az egész határozati javaslatot az a gondolat szülte – és ha megnézzük az
alapkijelentéseket, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem vitatkozunk olyan
dolgokkal, amelyeket mi is látunk. Nem vitatkozunk a gyerekszám-csökkenéssel, nem
vitatkozunk azzal, hogy finanszírozási problémák vannak.

Én magam az elmúlt hetekben az ország különböző pontjain jártam, pedagógusokkal,
iskolafenntartókkal beszélgettem, igen, látjuk mi is, hogy nagyon komoly problémát okoz a
fenntartóknak a normatíva kiegészítése. Ezt a határozati javaslatot pont azért készítettük el,
hogy valamifajta időt nyerjünk mindannyian. A fenntartók, az iskolák, a szülők, a gyerekek,
mi magunk, döntéshozók, a kormány, a NEFMI, mindenki. Időt nyerjünk arra, hogy ezt a
helyzetet jobban átgondoljuk, időt nyerjünk arra, december 31-e a határidő, hogy a következő
költségvetésben már tudjuk és jobban tudjuk látni azt, hogy milyen finanszírozási problémák
állhatnak elő.

Itt mindannyian elmondták a kormány képviselői, és ez nagyon pozitívan és
tulajdonképpen előremutatóan hangzik, hogy az első évben meg kell csinálni ezeket a nem túl
kellemes dolgokat, aztán utána hátha jobb lesz. Mi is ebben bízunk, hátha most az van, hogy
ebben az egy évben ezt most meg kell csinálnia a kormánynak, de van még néhány hónap
hátra, akkor adjunk valamifajta haladékot erre az ügyre saját magunknak és mindenki másnak.

A javaslatnak az a lényege, hogy azt láttuk ezekben az intézményekben, az intézmény
és a fenntartók viszonyában, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek kihasználatlan, alacsony
gyereklétszámmal működő iskolák, hanem azt láttuk, hogy ezek nagy gyereklétszámmal,
számos esetben túljelentkezéssel működő intézmények, de mégis átszervezésre, bezárásra
kényszerülnek ilyen, olyan finanszírozási problémák miatt, és itt a kényszer szó a lényeg.

Nagyon köszönöm azt, hogy támogatólag és jóindulatúan látja mind a NEFMI, mind
pedig a többi ellenzéki párt a javaslatomat. Mi abszolút hajlunk arra, nagyon szívesen
gondoljuk át és változtatunk a forrás és a célelőirányzatok meghatározásán, de azt gondoljuk,
hogy ez mindannyiunk számára fontos, mind a NEFMI számára, mind az összes olyan ember
számára, akinek tényleg fontos az, hogy itt ne azt érezzék az emberek, a fenntartók, a
gyerekek, a szülők, hogy itt most egy ilyen karddal jár és zárja be a kormány az iskolákat,
hanem azt, hogy igen, van valamifajta alternatíva, van valamifajta megoldás.

Valóban a május 15-ei dátum gondolata mögött abszolút ez állt, hogy ne úgy
tekintsünk most erre a lehetőségre, mint egy ilyen menekülő útra vagy egy ilyen pluszforrásra,
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hanem tényleg azok az önkormányzatok, azok az iskolafenntartók vegyék igénybe, akik
kényszerhelyzetben vannak, és számos ilyen iskola van jelenleg Magyarországon. Nagyon
megköszönném, ha támogatná a bizottság a határozati javaslatot, és mindenfajta módosításra
maximálisan nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) Ha jól
értettem főosztályvezető úr szavait, sőt talán a múlt héten napirend előtt államtitkár asszony is
beszélt arról, hogy ez a 300 millió forintos, kisiskolák újraindítását szolgáló keret, amit
megpályáztattak, ez a pályázat nem volt a legeredményesebb, mert tíz pályázó volt, ebből 4
volt eredményes vagy érvényes pályázat. Gondolom, hogy a 30 millió forintos keretet
maximálisan igényelték négyen, vagy nem? (Zaj, közbeszólások.) Tehát volt még alatta is?
Összességében 100 millió forint került felhasználásra, tehát akkor van még 200 millió. Ha jól
értettem akkor az államtitkár asszony szavait, akkor nem ugyanennek a körnek akarják újból
kiírni, hanem a kört szélesíteni kívánják, és ebben akkor olyan intézmények is pályázhatnak,
kisebb vagy nagyobb támogatásért, amelyekre itt az Iskolamentő Alap szolgál. Nem? (Zaj,
közbeszólások: Nem.)

Akkor világítsa ezt meg nekünk, főosztályvezető úr, hogy a tervek szerint kik
pályázhatnak majd erre?

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnézést
kérek, hogy ez még nem egy véglegesített koncepció…

ELNÖK: Szándékokra irányulnak.

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak
szándékokról tudunk beszélni. Az elhangzott 200 milliós keret valóban reális, tehát valóban
ezzel tervezünk. Azt az eredeti célt tervezzük megtartani, hogy a kistelepülések kisiskolái,
tehát ez az első pályázati körben egy kiemelt cél volt, itt továbbra is ezt szeretnénk, annyi
különbséggel, hogy azokon a településeken, ahol óvodai ellátás folyik, tehát az önkormányzat
elkötelezett a gyereklétszámmal összefüggésben a nevelési, oktatási intézmények
megtartásában, ezen településeken a már működő kisiskolák működéséhez adnánk pályázati
úton hozzájárulást.

Ez a kör nem azonos az előterjesztésben szereplővel, hiszen ebben az is benne van, aki
már más fenntartásúba beviszi és átadja. Tehát adott esetben egyházi fenntartásba vagy
alapítványi fenntartásba szeretné vinni.

Az első pályázatban is egy alapvetően kizáró szempont volt az, ha egy önkormányzat
nem a saját működtetésében, hanem külső, humán szolgáltató bevonásával, tehát alapítvány,
nonprofit szervezet vagy kht. vagy egyház bevonásával kívánja megoldani, mert akkor a
feladatról kvázi nem az, hogy lemond az önkormányzat, de mással oldja meg, és ezt nem saját
maga fogja ellátni.

Tehát az önkormányzat felelősségvállalása ilyen szempontból azt gondolom, hogy
kisebb, mintha saját maga vállalja fel az oktatást. Tehát ez nincs összhangban ezzel a
javaslattal, ami itt most elhangzott.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. A szavazás előtt
én annyit mondanék el, hogy a Fidesz-frakció tagjai tartózkodni fognak az ügyben. Azzal
együtt, mivel az államtitkárság amúgy is előkészíti ennek a 200 millió forintos pályázatnak a
sorsát, felőlem egyébként nyugodtan hívhatnánk ezt Nemzeti Iskolafenntartó Alapnak is, csak
a 200 milliós keretösszeg egy kicsit mókássá teszi a nagy ívű elnevezést. Tehát ha ez 2
milliárd lenne, akkor indokolt lenne a nagybetű, NIA rövidítéssel is használhatnánk akár.
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Éppen ezért arra hívjuk fel a figyelmet, és kérjük főosztályvezető urat, hogy ezt
tolmácsolja, hogy örömmel vennénk egy olyan kormányzati javaslatot, amelyik a kormányon
belüli egyeztetések alapján érdemi forrásokat biztosít. A 200 millió forint jó, de szerintünk a
kialakult helyzetben nagyobb összeg kellene. Mi nem akarjuk, az ellenzéki képviselők
lehetnek olyan bátrak, hogy szabják a költségvetés turisztikai fejezetét, informatikai fejezetét
ide vagy oda, mi egy kicsit óvatosabbak vagyunk. Mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy ő
hozzon elénk egy javaslatot, ahol egy hasonló célú, de nagyobb alapot hoz össze a
költségvetés átcsoportosításával. Úgy látom, hogy a képviselőtársaim ezzel a szándékkal
valamennyien egyetértenek, mi ezt az utat, metódust látnánk jónak. Éppen ezért magánál az
országgyűlési határozati javaslatnál tartózkodni fogunk.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Van-e egyéb hozzászólás, kérdés az előterjesztők részéről? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
hogy szavazhatunk. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja az országgyűlési határozati
javaslat tárgysorozatba-vételét, most szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Aki ellene van? (Nincs
jelzés.) Nincs ilyen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás.

Tehát nem vettük tárgysorozatba. A napirendi pontot lezárom.

Egyebek

A következő napirendi pontunk következik, a hozzánk eljuttatott petíciókat
lemásoltam, ismertettem. Még egyszer szeretném megköszönni Révész Máriusz
képviselőtársunknak, hogy a múlt héten volt kedves ezeket átvenni (Révész Máriusz: Ennél
egy kicsit többet érdemlek!), az ezzel kapcsolatos diskurzust lefolytatni, egy pár száz emberrel
elbeszélgetett Máriusz, ami nyilván az ő épülésére szolgált.

Itt vannak vendégeink néhányan, akik ott állnak egy-egy ügy mögött. Azt gondolom,
hogy nekik mindenképpen szót kellene adni, illetve azt javaslom, hogy a bizottság adjon szót.
Arra kérem a vendégeinket, hogy nem tudjuk mindegyik ügyet a maga részletességében
megvitatni. Én itt két dologra szeretnék koncentrálni. Az egyik: ha van olyan, ahol úgy vélik,
hogy valóban a parlament által hozott törvényt, jogszabályt nem tartott be az önkormányzat,
akkor ezt jelezzék, mert erre akkor felhívjuk az Oktatási Hivatal figyelmét, hogy itt járjon el a
maga hatáskörében, illetve ha van általánosítható tapasztalat, akkor azt is fogalmazzák meg
nekünk. De kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy mi direkt módon nem vagyunk főnökei az
önkormányzatoknak, nem tudjuk őket utasítani. Szabályokat hozunk, amiket ők vagy
betartanak vagy nem. Ha nem tartanak be, akkor a bírónak szólunk mi is, azok se mi vagyunk,
hanem a játékszabályok szerzői. Illetve ha van olyan, hogy a játékszabályokon kell
módosítani, akkor ezt kérem, hogy jelezzék. Tessék parancsolni!

NAGY LÁSZLÓ (Kormos István Általános Iskola): Jó napot kívánok! Nagy László
vagyok, köszöntök mindenkit. A Kormos István Általános Iskola szülői munkaközösségének
elnöke vagyok. Iskolánkat is az V. kerületi önkormányzat bezárta. Ezzel kapcsolatban
nagyon-nagyon sok levelezést folytattunk, ezt természetesen itt nem fogom tudni ismertetni,
de el szeretném mondani, hogy mi is úgy érezzük, hogy az V. kerületi önkormányzat a
Kormos István Általános Iskolában nem tartott be minden törvényi előírást, ahogy bezárta,
ahogy elfogadta, ahogy lebonyolította ezt a folyamatot.

Azt kifogásoljuk, hogy a közoktatási törvény 102. §-ának (3) bekezdését megsértette,
ugyanis sem a szülői munkaközösségnek, sem az iskolaszéknek, sem a diákönkormányzatnak
és az alkalmazottaknak sem tette hozzáférhetővé azokat az információkat, amelyeket a
döntésénél felhasznált. Ezt a törvény feketén-fehéren írja elő. Három olyan fő dokumentum
van, amit egy iskolabezárásnál az önkormányzatnak figyelembe kell vennie.
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Egy közoktatási szakértő véleményét ki kell kérni. Ez megtörtént, de ezt nem hozták
nyilvánosságra a számunkra mind a május 12-ei döntésig. Meg kellett kérnie az V. kerületi
önkormányzatnak ezen szakértői jelentés alapján a Fővárosi Önkormányzat szakvéleményét,
hogy ez a döntése az önkormányzatnak nem mond-e ellent a Fővárosi Önkormányzat
fejlesztési tervének. Ezt a nyilatkozatot, ezt a szakvéleményt sem tették hozzáférhetővé
számunkra.

Továbbá az iskolánk megszüntetésével az V. kerületi önkormányzat az alapfeladatát
úgy kívánta ellátni, hogy közoktatási megállapodást köt egy másik kerület iskolájával. Erről a
közoktatási megállapodásról sem tudtunk részleteket, és gyakorlatilag az előkészületeket sem,
pedig ez befolyásolta volna a szülők véleményét is, ugyanis az önkormányzat előszeretettel
szorgalmazta már azt, hogy a szülők nyilatkozzanak, hogy elfogadják-e ezt a másik iskolát, de
az információkat nem kapták meg, hogy oda milyen feltételekkel kerülnének át a gyerekek.
Szó volt arról, hogy osztályokat vesznek át, de én, mint szülő, most hogyan tudok úgy
dönteni, ha nem tudom, hogy az én osztályomat ez érinti, vagy én nem vagyok ebben benne.
Erről nem kaptunk tájékoztatást.

A szülői munkaközösség véleményét pedig megkérték. Mi mindig hivatkoztunk arra,
hogy az információt még nem kaptuk meg. Akkor kaptunk egy kivonatot a szakértői
véleményből, amivel kapcsolatban megkérdeztük, hogy miért csak kivonatot kaptunk. Azt
mondták, hogy minden olyan információt mi megkaptunk ebben, ami a Kormos István
iskolára vonatkozik és ránk vonatkozik, de sajnos, ez nem igaz, mert amikor az V. kerületi
oktatási bizottság nyilvános ülésén ezt hozzáférhetővé tették a képviselők számára és a
nyilvános ülésen részt vevők számára, kiderült, hogy fejezeteket nem hoztak számunkra
nyilvánosságra, bekezdéseket hagytak ki belőle, ami a Kormos István iskolára vonatkozik.

Így hozta meg az V. kerületi önkormányzat a döntését.
El kell még mondanom, és ígérem, rövid leszek, hogy iskolánk, a Kormos István

iskola fogyatékos gyerekeket tanít, nevel. Kérdezem, hogy egy ilyen döntésnél, ahol
szeptember 1-jével egy vesszőcsapásra kívánták megszüntetni az intézményt és áthelyezni a
sérült gyerekeket más közegbe, hol vették figyelembe a gyermekek mindenek felett álló
érdekének érvényesítését? Itt erről sajnos, szó sincs.

Az önkormányzat arra hivatkozik, hogy nem kíván külső feladatokat ellátni azzal,
hogy ezen kis létszámú iskolába járó gyerekek közül finanszírozza a nem kerületi lakos
gyerekek oktatását. Ez így igaz, ez szép és jó, de kérdezem én, mivel az V. kerületben tanuló
közel 1600 diákból 1000 nem kerületi lakos, azt lehet finanszírozni, az nem tehet az
önkormányzatnak, csak ez a 44 fő?

Tehát így született meg ez a döntés. Ezt a kormányhivatalnál most megpróbáljuk
megtámadni, készül a beadványunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.

(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel azt szeretném javasolni és kérni is, hogy a
beszélgetésünk fonalát tartsuk abban a mederben, amit az elnök úr mondott. Tehát ami
bizottsági értelemben hatáskör és kompetencia lehet, azt próbáljuk körüljárni. Magyarán: ha
szabad kérnem, akkor az adott témának a nem tudom, meddig történő továbbragozása helyett
azt nézzük meg, ha jól értettem, itt most konkrétan olyan felvetések voltak, hogy bizonyos
jogszabályi dolgokat nem tartott be az önkormányzat. (Nagy László: Igen.) Hadd kérdezzem
meg, hogy ehhez kapcsolódóan ilyen értelemben van-e még további hozzászólás, akár a
Kormos István iskolához, akár más iskolához kötődően, ami a jogszabály be nem tartására
vonatkozik. Tessék!
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VÁMOS ERZSÉBET (Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium): Vámos
Erzsébet vagyok, a Szemere Bertalan iskola képviselője. A szülőtársam ugyanazokra
hivatkozott, amire mi is, csak mi nem az általános iskolai rész bezárására, hanem a
gimnáziumi rész megszüntetésére kifutó rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok és a
diákok is értetlenül nézik, hogy miért gazdaságos az egy közel 800 fős iskolából 300 fős
gimnáziumot megszüntetni kifutó rendszerben, mert mondván, nincs pénz. Ha nincs pénz,
akkor a kifuttatásra sincs pénz, vagy a fenntartásra ugyanezt lehetne fordítani. Nem tudom,
hogy melyik a több, melyik a kevesebb, én laikus vagyok ebben, önök a mesterei ezeknek a
dolgoknak.

De valóban mi is úgy érezzük, hogy jogsértés van, a hatodik osztályos gyerekek
részéről például konkrétan tudom, mert az én kislányom hatodikos, ő már nem járhat ide
gimnáziumba. Minket úgy vettek ide fel, hogy gimnáziumig végigviszik a tanárok ezeket a
gyerekeket, ami azt jelenti, hogy kicsi korban a kis úri allűrjeiktől…

ELNÖK: Bocsánat, hadd kérjem meg arra, hogy… (Vámos Erzsébet: Rövid leszek.)…
nem arra, hanem a jogsértés szempontjából mire kellene konkrétabban gondolni?

VÁMOS ERZSÉBET (Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium): Arra, hogy
mi most hatodik osztályban vagyunk és mi már ide nem járhatunk gimnáziumba, pedig
amikor mi idejöttünk, akkor nekünk ezt megengedték, tehát lehetséges volt, most például
nem. De mi is benyújtottunk petíciót, tőlem függetlenül hivatalosabb emberek, akik a jogot, a
szabályt jobban értik, mint én, én csak szülő vagyok, ők rámutattak erre, hogy nem egészen
korrekt. Tehát én úgy hallottam, hogy jogszabályellenes.

Valóban ezt én itt nem tudom eldönteni, kisember vagyok hozzá, de úgy gondolom,
hogy ha finanszírozási probléma van, akkor nem hiszem, hogy a megszüntetéssel nyernek
akkora nagy összeget, hogy eget rengető legyen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg azért kértem az elején, hogy az egyes iskolákkal
kapcsolatban nyilván nagyon sokáig lehetne a különböző észrevételeket és panaszokat sorolni,
nevesítsük azokat a konkrét kéréseket, amelyekben a bizottságunknak van némi mozgástere
vagy kompetenciája, tehát a jogsértési kérdéseknél maradjunk, amit az előbb Nagy László
elnök úr volt kedves jelezni. (Vámos Erzsébet: Leírtuk.)

Itt ebben a petícióban, az előbb végigolvastam, nem láttam, hogy mely jogszabályokat
érzik sérelmesnek, majd lehet, hogy még figyelmesebben át kell tanulmányozni. Visszaadom
a szót az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

HUSZKA VERONIKA (Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium): Jó napot
kívánok! Huszka Vera vagyok, a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium szülői
szervezetétől.

Akkor harmadszor is elmondanám, hogy a közoktatási törvény 102. §-át törvénysértő
módon felhasználva indította el nálunk is az eljárást az önkormányzat. Ugyanakkor még egy
dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a művelődési iroda által kiadott levélen, amiben
értesítik az iskolát, illetve az igazgatónőt az eljárás lefolytatásáról, április 20-ai dátum van,
illetve egy április 19-ei iktató pecsét. Tehát ezt is sérelmezzük, hogy hogyan lehet egy április
20-ai keltezésű levelet április 19-én iktatni.
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Többek között sérelmezzük azt is, hogy nem volt meg a kellő egyeztetés sem a
szülőkkel, sem a nevelőtestülettel. Egy olyan épületbe akar beköltöztetni közel 400 gyereket
az önkormányzat, amelyik éppen felújítás alatt van, és nem tudja garantálni, hogy szeptember
1-jére az építkezés befejeződik.

Tehát azt gondolom, hogy az a mondat, hogy a gyerekek jogai nem sérülnek, ez nem
állja meg a helyét. Az épület olyan állapotban van, hogy ablakok hiányoznak különböző
emeleteken, az udvaron éppen az építkezési törmelékeket tárolják, tehát használhatatlan, ez
igaz a tornatermére is.

Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy különböző
számokkal játszik az önkormányzat. Nem adott ki olyan anyagot, hogy a szülői szervezet a
kellő véleményét megfogalmazhatta volna a kérdéssel kapcsolatban. Ennek ugyan volt egy
határideje, május 13-a, amikorra a szülői szervezetnek és a nevelőtestületnek le kellett adnia a
véleményezését, ugyanakkor az oktatási szakértő május 10-ével adta ki azt a véleményt,
amiben az önkormányzat alá kívánja támasztani a döntésének a jogosságát.

Tehát azt gondolom, hogy ez egy újabb törvénysértés, hogy itt játszunk a dátumokkal.
Bár egy személyes dolog, de szeretném elmondani, hogy furcsának találom, hogy egy

bizottságban, amelyik a kultúráról, az oktatásról, a szellemi fejlődésről kellene hogy
döntéseket hozzon, itt is számok vannak. Elfelejtjük, hogy lehet, hogy csak körülbelül 50
intézmény az, aminek a sorsa most rossz helyzetbe került, de ebbe a körülbelül 50
intézménybe nagyon sok gyerek jár. Gyerek! Tessék végre ezt a szót megtanulni!

Ezek a gyerekek nagyon rossz helyzetben vannak, ki akarják őket rakni iskolákból,
átküldeni olyan helyre, amit nem ismernek, nem tudnak megismerni, tehát nem kaptunk rá
lehetőséget, hogy megnézzük, hogy a gyerekeink hová kerülnek. Azt gondolom, hogy ennél
nagyobb jogsértés az ő esetükben nem is kell hogy megtörténjen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ennél az iskolánál mindenképpen szeretnék kérdezni,
mert azt hiszem, hogy ennél az iskolánál volt az, hogy a beiratkozás megtörtént (Huszka
Veronika: Ez így van, igen.), és utána kapták az értesítést arról, hogy az önkormányzatnak
szándékában áll az intézményt megszüntetni.

HUSZKA VERONIKA (Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium): Április
20-ai keltezéssel kaptuk az önkormányzat levelét, amikor túlvoltunk az elsősök beiratkozásán,
és a levélen egy április 19-ei iktató pecsét van.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én az ere vonatkozó törvényi részleteket, mivel mi is
kénytelenek voltunk megszüntetni néhány iskolát, ismerem. Tehát ha április 19-én vagy 20-án
kap az iskola értesítést először arról, hogy az intézményt meg kívánják szüntetni, azt nem
lehet a törvényi előírásoknak megfelelően megszüntetni. Ez teljesen biztos. Tehát azt kell
mondanom, hogy ennek az iskolának a helyzetét bizonyos szempontból még egyértelműen
eltérőnek érzem a többitől is, mert nyilvánvalóan, ha a beiratkozás után kezdi el az
önkormányzat a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, azt a törvény általi határidőket,
előírásokat figyelembe véve, lehetetlen törvényesen végigvinni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!

TÓTH ÉVA (kaposvári Toldi Gimnázium): Jó napot kívánok! Tóth Éva vagyok.
Kaposváron az a helyzet, hogy a mi iskolánkkal semmi baj nincs, ugyanis háromszoros a
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túljelentkezés és kiváló eredmények vannak. Ennek ellenére szét akarják szedni az iskolát, és
feltölteni olyan iskolának a létszámát vele, ahol valószínűleg kevesebb a tanuló.

Meg szeretném kérdezni, hogy amikor gyerekekről van szó és arról van szó, hogy
hogyan neveljük őket, meg vannak érzéseik, akkor nem az a legfontosabb, hogy a legjobbat
megkapják? És ha a legjobbat nyújtják ők maguk, mert olyan jók az eredményeik, és annyira
jól működik az egész, akkor nem értem, hogy miért azt az iskolát kell megszüntetni.

Miért kell azt csinálni, mintha bábuk lennének, és egész egyszerűen ilyen szavakat
használnak, hogy feltöltik a másik iskola létszámát ezzel. Ezzel az iskolával nincs baj, miért
ezt szüntetik meg?

Például olyan apróságok voltak, hogy nálunk sem volt hatástanulmány. Tehát azt
gondolom, hogy semmiféle joga nem volt az önkormányzatnak ahhoz, hogy ezt az iskolát
megszüntesse. Ugyan nem azt mondja, hogy megszünteti, de tudjuk, hogy ez lesz a vége.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Hadd kérdezzek, mert hitelesen nyilván Éva tudja
elmondani, mint kaposvári is. Úgy tudom, hogy az egész döntési folyamatban több kritikus
pont van, egészen odáig, hogy az oktatási bizottság ülése előtt a bizottság tagjai nem kapták
meg az előterjesztést, késve küldték ki, egyeztetési problémák voltak. Ha ezzel kapcsolatosan
tudnál valamit mondani, ami hasonló szituációt eredményezhet, mint ami a Janikovszkynál
volt, tehát voltak-e olyan törvénysértő momentumok, amelyekre lehet hivatkozni, nyilván
akkor tudunk eredményesen fellépni annak érdekében, hogy ez megmaradhasson, ami
egyébként valóban indokolt.

TÓTH ÉVA (kaposvári Toldi Gimnázium): Ugyanaz volt, mint a Janikovszkynál,
hogy későn kapták meg a levelet az iskolában, hogy nem volt hatástanulmány. Úgyhogy mi
például már meg is írtuk a leveleket ezzel kapcsolatban, el is küldtük a kormányhivatalnak.
Tehát ugyanezek lezajlottak, mint a Janikovszkynál gyakorlatilag. (Dr. Kolber István: Mikor
indult a folyamat?) Februárban még azt ígérte a polgármester, hogy ez az iskola így marad,
ahogy marad. Én most nem akarok hülyeséget mondani ezzel kapcsolatban, hogy pontos
dátumot mondjak, mindegy, le van írva minden és azt oda tudom adni. Tehát nem akarok
olyat mondani, ami valótlan. De az teljesen biztos, hogy itt a határidőkkel nagy gondok
voltak. És az a hatástanulmány, úgy tudom, hogy meg kellett volna kérdezni a szülők
véleményét, a gyerekekét, a pedagógusokét, és semmi ilyen nem történt. Tehát meglepve
halljuk, hogy amikor mi adjuk a műsort a pedagógusnapon, akkor tényleg olyan nagy gond
van velünk? Nem is tudom. Katasztrófa az egész. És ezek a gyerekek most így érettségiztek.

Abba azért mindenki gondoljon bele, hogy eddig bementünk egy vidám iskolába, mert
általános iskola és gimnázium, és a nagyok ott egymásra borulva sírtak, és így érettségiztek,
így ment el a díjnyertes kórusuk fellépni, és tényleg mindent beleadnak a gyerekek, hogy
megmutassák, hogy ők alkalmasak arra, hogy továbbra is ide járjanak. Ezt nem lehet csinálni
gyerekekkel! Ez katasztrófa szerintem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annyit szeretnék még elmondani, hogy amikor
megkért Pokorni elnök úr, hogy az oktatási bizottság nevében vegyem át a petíciót a
bonyhádiaktól, akkor eljöttem ide a megbeszélt időpontban a Fehér ház elé, és
meglepetésemre nem a bonyhádi, hanem sok más iskola képviselői is itt voltak. (Osztolykán
Ágnes: Annak a 0,4 százaléknak.) A petíciókat átvettem, mivel több petíció is volt. Voltak
olyan intézmények is, amelyek azt mondták, hogy petícióval nem rendelkeznek, de szívesen
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írnak az oktatási bizottság üléséig. Ezeket megkaptam, és ez az a két levél, amit most kértem a
bizottsági elnök úrtól, hogy osszanak még ki.

Úgy tudom, hogy ez meg is történt, és én azt is vállaltam, hogy javasolni fogom, hogy
az oktatási bizottság ezt tűzze napirendjére. Beszéltem is elnök úrral, és ezt meg is tettük.

Való igaz, több szülővel is beszéltem, hogy mint minden intézmény-átszervezésnél, itt
is a gyerekek nagyon nehéz helyzetben vannak. Vannak olyan iskolák, ahol utánajártam a
történetnek, amennyire tudtam, és úgy látom, hogy a döntés gyakorlatilag elkerülhetetlen volt.
Vannak olyan iskolák, ahol amennyire tájékozódni tudtam, elég furcsának látom én is az
indokokat. De azt próbáltam átvenni, amikor a petíciókat átvettem, hogy az önkormányzati
ügyekbe a parlamentnek nincs beleszólása, se a minisztériumnak, se a képviselőknek.
Igazából az a helyzet, hogy olyan képviselőket kell választani az önkormányzatba, akik a köz
ügyeit megfelelően képviselik.

Próbáltam elmondani – kis sikerrel -, hogy nyilvánvaló, ha nekem nem tetszik egy
családban, hogy hogyan nevelik a gyereket, attól, mert mi parlamenti képviselők vagyunk,
ebbe nyilván nem szólhatunk bele. Valami ilyesmi a helyzet az önkormányzattal is, hogy
ebben a pillanatban a törvény azt mondja ki, hogy az önkormányzat az iskolafenntartó. Ebbe
egyébként fentről beleszólni nem lehet.

Egy dologban van lehetőségünk véleményt mondani esetleg, nyilván ennyi információ
alapján itt a konkrét ügyek kapcsán ezt sem, ez pedig az, hogy vannak törvényes előírások, és
ezeket a törvényes előírásokat mindenkinek be kell tartani. Tehát ha előír valamit a törvény,
hogy egy intézmény-átszervezés kapcsán miket kell teljesíteni, azokat a lépéseket meg kell
tenni.

Én most is ezt érzem, és itt mondanám a szülőknek, hogy mi igazságot szolgáltatni
ebben a pillanatban nem tudunk. Én is arra biztatok mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy
törvénytelenség történt, a megfelelő fórumokat járja végig, és reményeink szerint ezek a
törvénytelenségek orvoslásra kerülnek. Magam is azt gondolom, hogy van olyan, ahol történt
ilyen, van, ahol kétségeim vannak. Nyilvánvaló, ha ezt az utat végigjárják, akkor erre van
lehetőség.

De még egyszer: az oktatási bizottság, a parlament, az Oktatási Minisztérium az
iskolafenntartó önkormányzatok döntéseit semmilyen módon nem jogosult felülbírálni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mendrei László kért szót!

MENDREI LÁSZLÓ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm
szépen. Jó napot kívánok! Mendrei László vagyok és tulajdonképpen Révész Máriusz
képviselő úr nagyjából már válaszolt arra, amire ki nem mondva gondoltam. Ugyanakkor el
kell mondanom azt, hogy tiszteletben tartva az önkormányzatok önállóságát, tehát ezt
tudomásul vettem, nem nagyon van más lehetőség, mire minden törvényes utat végigjárunk,
másodfokra eljutnak a szülők, addigra talán már az épületet is elbontották vagy egy másik
intézmény vette birtokba.

Nem tudom, hogy van-e köztes megoldás, ezt azért mondom, mert önök között,
képviselők között ül számtalan polgármester. Olyan polgármester, akinek a testületében,
illetve az apparátusában dolgozik a jegyző, akinek a dolga a törvényesség felügyelete. Lehet,
el tudom képzelni, hogy a polgármester urak, esetleg hölgyek tudta nélkül történnek olyan
törvénytelenségek vagy olyan jogszabálysértések, ami esetleg elkerülte a jegyző figyelmét és
elfelejtette erre felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy van-e lehetőség, akár önálló képviselői
indítványként egy olyan moratórium meghirdetésére, úgy tudom, 0,4 százalékról van szó, 50
iskoláról, hogy ezeknek az iskoláknak a bezárási, átcsoportosítási dokumentumait átnézve,
felfüggesztik addig ezt a folyamatot, amíg ez a vizsgálat le nem zárul, és ott, ahol
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törvénysértés történt, azt gondolom, hogy ott törölni kell ezeket a rendeleteket. Még azt is
gondolom civilként, hogy a törvénysértőket számon kell kérni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Lezárva a vitát, javaslom, hogy foglaljunk állást néhány
kérdésben.

Az egyik: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozik,
Szabó Erika államtitkár asszony alá tartozik a kormányhivatalok rendszere, az
önkormányzatok fölötti törvényességi felügyeletet ellátó intézményrendszer.

A kormányhivataloknak nemcsak joga, hanem kötelessége is az önkormányzatok
törvényes működését figyelemmel kísérni, és amennyiben törvénybe ütköző eljárást észlelnek,
akkor ennek a felfüggesztésére felszólítani az önkormányzatot. Ha ezt nem teszik, akkor
pedig az Alkotmánybírósághoz fordulni. Ez a mai eljárásrend.

Az új alkotmány egyébként megnyitja egy gyorsabb, hatékonyabb eljárásrend
kialakítására a lehetőséget, mármint a törvényalkotási lehetőséget, hogy ne egy elhúzódó
alkotmánybírósági procedúra vessen véget a jogszabályba ütköző rendeletek
megszüntetésének.

Én azt javaslom, hogy mint bizottság, ezeket a petíciókat másolatban juttassuk el a
KIM-hez, és kérjük meg, hogy soron kívül kérjék meg a kormányhivatalokat ezeknek az
áttekintésére ebből a szempontból, törvényességi szempontból. Ez lenne az 1. pont, hogy
ebben foglaljunk állást, illetve így járjunk el.

A második pont, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot kérjük meg arra, hogy
szintén a hozzá eljuttatott petíciók alapján a tanulságokat összegezze, és a tanulságok alapján
egyrészt készítsen tájékoztató anyagot az önkormányzatoknak, hogy mik az eljárásrendek,
mert sok esetben nem feltétlenül rossz szándék, hanem rossz értelmezés állhat amögött
például, hogy ők úgy gondolják, hogy csak a lakóhely szerint hozzájuk tartozó gyerekek iránt
tartoznak ellátási kötelezettséggel, noha ez nincs így. Akivel tanulói jogviszonyt létesítettek,
lakjon az bárhol, azzal szemben már ellátási kötelezettsége van. Tehát az 1. pont, hogy
ezeknek az ügyeknek az alapján egy tájékoztató anyagot készítsen a NEFMI az
önkormányzatok számára, egy rövid, a konfliktuspontokra koncentráló tájékoztató anyagot.

A második, hogy adott esetben tekintse át, hogy kell-e a jogszabályokat pontosítani,
úgyis törvényalkotás közben vagyunk.

És a harmadik, amit már korábban is megfogalmaztunk, hogy azt a bizonyos 200
milliós költségvetési keretet egy valódi alappá javasoljuk bővíteni, amennyiben erre lát a
költségvetésen belül forrást.

Tehát ezt a három pontot ajánljuk a NEFMI figyelmébe. Tehát azt javaslom, hogy az
elmondottakról a bizottság foglaljon állást, nem ismétlem meg még egyszer, egy pontban a
KIM, három pontban a NEFMI figyelmét hívjuk fel.

(Horváth István felé fordulva:) István, ehhez? (Horváth István: Igen.) El fogjuk
felejteni, amiről beszéltünk. (Horváth István: Folytatódik még az ülés?) Nem, lezárnám ezt a
pontot, az egyebeket, a petíciókat. (Horváth István: Jó, mert a miénk az más.) Akkor
amennyiben az általam elmondottakkal egyetértetek, kérem, hogy szavazzunk erről a négy
pontról. (Szavazás.) Köszönöm.

Akkor kérem, hogy ezt ilyen módon szövegezzük meg és a petíciókat juttassuk el a két
tárcához.

Egyebek kettő. István!

HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Tisztelt Bizottság! Elnök Úr!
Köszönöm a szót. Azért rémültem meg egy pillanatra, mert azt hittem, hogy az egész
tárgyalás lezáródik, mert a kollégiumok ügye nem pont ebbe a kategóriába tartozik, bár
lényegében azért sok köze van hozzá.
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Horváth István vagyok, a Kollégiumi Szövetség elnöke. Bár nyilván nem vindikálom
magamnak a jogot, hogy az iskolák ügyében bármilyen tekintetben is megszólaljak, de abban
egyetértek, ami többször is elhangzott, hogy az óvodák, az általános iskolák, az alapok
meghatározó a gyermek számára. De ahhoz, hogy a célba jusson, a célt elérje, ahhoz a
kollégiumok nagyon sokat tehetnek.

A kollégium, mint intézmény egy speciális helyzetben van. Elnézést kérek azoktól a
képviselőktől, akik már több cikluson keresztül itt ülnek, és ezt már hallották tőlem, de a
kollégiumok helyzetében az a speciális, hogy a fenntartási szisztéma teljes egészében
rendszeridegen. A fenntartó helyi önkormányzat, amely a kollégiumok közel háromnegyedét
tartja fenn még ma is, semmiféle érdekeltségi kapcsolatban nincs a felhasználóval, azoknak a
gyerekeknek a szülei helyben nem választók, tehát nincs befolyási lehetőségük a fenntartóra.

Nagyon örülünk annak, hogy körvonalazódik a változás lehetősége, mert ezt az
anomáliát már bizottságok sora felismerte az elmúlt húsz évben, de nem volt erő, nem volt
lehetőség arra, hogy az önkormányzati törvényen változtassanak.

A változás lehetősége egyfajta központi, akár az állami szerepvállalás növekedése,
akár állami jellegű fenntartás és a kollégiumok esetében a teljes intézményrendszerre tekintve.

Nálunk, amióta ez körvonalazódott vagy ez a koncepció napvilágra került, a fő
problémát az okozza, hogy az önkormányzatok teljesen jogosan a saját érdekeik szerint járnak
el, megpróbálják az épületvagyont kivonni a rendszerből, hiszen ha majd valaki más fogja
fenntartani az intézményrendszert, akkor ez már őket nem érinti.

Tehát a probléma koncepcionális. Mi nagyon jónak tartanánk azt, amit az elnök úr
felvetett a korábbi napirendi pontok vitája során, hogy a bizottság valamiféle deklarációval
éljen ebben a tekintetben, hogy amíg az önkormányzati törvény – ennek a részleteit leírtuk, és
azok az anyagok ott vannak önöknél, ezért ezt nem szeretném ismételni -, amíg a szakmai
törvények meg nem születnek, addig a kollégiumi intézményrendszer épületvagyonát
próbáljuk megmenteni. Ha ugyanis új fenntartóhoz kerül vagy átalakul a fenntartási szerkezet,
akkor a már kivont épületvagyon pótlása rendkívüli nehézségeket okoz, akár ha csak a
megyéhez kerül feljebb a feladat, akár ha állami szintre kerül a feladat. Tehát mindenképpen
szükségesnek tartanám, és nyilván mi is minden olyan lehetőséget meg fogunk ragadni, ami a
törvénytelenségekkel kapcsolatos, ellátatlanul maradt gyerekek, stb., de nagy erőt jelentene,
ha a bizottság egy ilyen elvi deklarációt adna ki ebben az ügyben, a kollégium-fenntartókat
arra biztatná, hogy addig, amíg ezek az előbb említett törvények meg nem születnek, az új
szabályozás meg nem születik, addig hagyják békén a kollégiumokat, bocsánat az egyszerű

kifejezésért. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. Ezzel kapcsolatban, István ne vedd a kollégiumok iránti
részvétlenségnek, hanem inkább a mi szellemi erőink korlátosságának, hogy már nem
folytatjuk le ezt a hosszú vitát, de azt gondolom, hogy megfontolandó. Szerintem itt a
kormánypártok politikai eszközökkel ezt a saját szervezetükön belül jelezni fogják a frakción
belül, illetve az érintett önkormányzatoknak.

Én itt egy újabb javaslatot nem fogalmaznék most meg, amelyik kifejezetten a
kollégiumokra vonatkozik, általában foglaltunk állást az intézményekkel kapcsolatban. Brájer
Éva!

BRÁJER ÉVA (Fidesz): Köszönöm a szót. Ugyan nem hangzott el a konkrét helyzet,
Székesfehérvárról beszélünk, ahogy láthattuk a levelezésből, de azért egy pár mondatot hadd
reagáljak rá. Székesfehérváron négy kollégium működött az elmúlt években, hosszú évek óta
körülbelül 60-70 százalék közötti kihasználtság mellett. Valóban Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata döntött a tekintetben, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy
érdemes-e mind a négy épületet kollégiumként használnunk. Ez nem azt jelenti természetesen,
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hogy az egyik épületet értékesíteni kívánnánk, sokkal inkább jelenti azt, hogy azokat a
funkciókat, amelyekben a városunknak elmaradása van, gondolok itt az idősek elhelyezésére,
gondolok itt a gyermekek átmeneti elhelyezési kötelezettségére, megvizsgáljuk, hogy ebben
az épületben van-e ennek a funkciónak lehetősége.

Még amit nagyon fontosnak tartok, függetlenül attól, hogy nincs választói érdek, de
természetesen a számok azt mutatják, hogy egyetlenegy fiatal sem marad ellátatlanul a
városunkban. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági ülést bezárom. A jövő héten nem lesz plenáris ülés
az európai programok miatt, bizottsági ülést sem tervezünk, tehát minden képviselő a
körzetében láthatja el fontos közfeladatait. Két hét múlva az ügyek menete szerint, ha kell,
akkor tartunk ülést. Mindenkinek jó munkát kívánok, a vendégeinknek köszönjük a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


