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A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 200& évi
kőitségveté~6i szóló T117700. számú - tarvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó egyeges
javaslatához a következő

A törvényjavaslat 132. §-át torálmi javaslom:
[„132. §

(1) Az oktatási miniszter 2006 . június 30-)g az Országma Yi`~ktatád Értékelés)
Vizragakibcpont útján szervezzen hatósági ellenönzést az alapfokú mfivészetoktatási
intézményekben. Ennekk keretei kisttt tárják fel a jogtalanul igéxaybe vett normatív
költségvetési baozzNáralásokat és támogatásokat, és k«deméayeazenek eljárást a
normatív "l~etési hozzájárulások és támogatások folyó fiásának felűalvlzsgálatéra,
illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájáralások
és támogatások visszatxzeté L
(2) Az' alapfokú mfivészetokt 91 int mént' fenntartója kérheti, hogy a
kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet az áltara fenntartott művészetoktatási
intézménytea folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai szempontból m)nósltse . A
ndn! sí~ alapfoké mdvésaetoktatásl intázményekrM hivatalos iegyzéket kell készíteni .
A minó9"i eljárásboa a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet a -
korm"yrendeletben meghatátrozcrttakon tűi - további szakmai szempontokat állapitbat
meg. A ~ősité d eljsrás költsége) a fenntaritit terhelik .
(3) írj alapfoké művészetoktatás) intézmény alapításával kapcsolatos eljárías során, a
műk5dés megkexdéaéhez szükséges engedély kiadást előtt a fSjegyző elóaetes véleményt
kér az Országos T zoktatásí Értékelési és Vizsgaklizponttól . Az Országos Kűzoktatási
Értékelési és Vingakfixpont abban a kérdésben foglat állást, hogy a rendelkezésre állö
adatolt aszerint a mnkódés megkezdéséhez szákléges engedély kiadfisának feltételei
fennálltak-e. E rendelkezést alkalmazat kell akkor is, ha e már mt k8dő aiapfokfi
művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megke cui a tevékenységét, vagy új
mfivéaszed ágban kévén nevelő- és oktató munkát végezni.
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(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghaatWwaftak végrehajtis5hoz szükséges
rendeletet 2006. január 15-éig adja ki. A rendelet elkksrátésébe be kell vonni a művdszzeti
képzésben érdekeit szakinat szervezeteket, A rendeletben a KoraMny ellenOrzési,
emel 6rtékelési szempontokat áüap#t meg."]

Indokol ; s

Valamennyi állatni támogatásból naífköd8 intá=m ny esetében a megfelellí jogszabályok
alí ján az illetékes állatni szervek ellera6t sare jogosultak. Ennek megfelel S m-

1 . Nem indokolt az ellenőrzést kült n t rvénybe foglatul .
2. Nem indokolt a szaktörvénnyel párhuzamosan és azzal ellent+ lesen épp a költségvetési .
hitvényben szabályozrú, mert ez nem fele meg a jogalkotási tőrvénynek .
3. Nem indokolt a művészetoktatási intézmények működésére az egyéb oktatásií
intézményektc l +clteac jogszabályt alkotni .

Budapes4 2005. decembrer 16 .
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