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Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága megvitatta az óvoda- és iskolabezárások 
okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló H/8794. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott H/8794/2-23. számú módosító javaslatokat. 
  
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
m ó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű ódosít
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 

ánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
épvise

 
1. P

k lők a határozati javaslat 1. pontjában az első bekezdés következő módosítását 
javasolják: 
 

/1. Az Országgyűlés - elfogadva az „Óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló 
bizottság" jelentését- megállapítja:/ 

 
„A közoktatás feszítő problémája a meglevő intézményhálózat és a demográfiai 

változások, [valamint] a pénzügyi források és az ellátandó feladatok közötti feszültség. 
[Ugyancsak kis hatásfokúak a gyermekek, a tanulók eltérő körülményeit ellensúlyozni 
hivatott juttatások, szolgáltatások.] , valamint a gyermekek, tanulók eltérő terhei és az ezt 
ellensúlyozó juttatások, szolgáltatások közötti feszültség. [A sajnálatosan csökkenő 
gyermeklétszám mellett az egymást követő kormányok oktatáspolitikája az intézményi 
szolgáltatások bővítésével a pedagógusok munkahelyét megőrizte. A szolgáltatások 
folyamatos bővítése sok esetben az állami költségvetésből nem finanszírozott, így az 
oktatáspolitikai szándék és az iskolafenntartó önkormányzatok pénzügyi helyzete 
feloldandó ellentmondásba került.] Mindezek fékezően hatnak a kormányzati és helyi 
közoktatási célok megvalósulására egyaránt. E célok középpontjában az a törekvés áll, hogy a 
felnövekvő korosztályok magas színvonalú ellátás keretében tehessenek eleget az óvodába és 
az iskolába járás kötelezettségének, sikeresek legyenek a magyar és a nemzetközi 
tudáspiacon, és csökkenjenek a közoktatási intézmények eltérő földrajzi elhelyezkedéséből, 
infrastrukturá elekből eredő lis adottságaiból, illetve a szakmai-pedagógiai feltét
esélykülönbségek.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

ánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
épvise

 
2. P

k lők a határozati javaslat 1. pontjában a második bekezdés következő módosítását 
javasolják: 
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versenyképessége az Európai Unió tudás- és munkaerőpiacán növekszik. Ennek 
feltétele] Fo

/1. Az Országgyűlés - elfogadva az „Óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló 
bizottság" jelentését- megállapítja:/ 

 
„[Ez a probléma a 90-es évek közepére nyilvánvalóvá vált, a cselekvés azonban 

mindezidáig elmaradt. A probléma megoldására hatékony intézkedések szükségesek. 
Hatékonyabbá kell tenni a pedagógusi és tanulói munkát, valamint az oktatási 
rendszerbe befektetett források szakszerű felhasználását. E befektetésnek az ellátottak 
későbbi munkateljesítményében kell megmutatkoznia, amellyel Magyarország 

ntosnak tartjuk a teljesítményt és felelősség[et]érzetet növelő magatartás 
rősítés[e]éte  [az iskolákban, az iskolafenntartók és] az oktatási kormányzat [körében]ban.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 

zél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise

 
 

3. Pánc
lők a határozati javaslat 1. pontjában a harmadik bekezdés következő módosítását 

javasolják: 
 

/1. Az Országgyűlés - elfogadva az „Óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló 
bizottság" jelentését- megállapítja:/ 

 
„Az Országgyűlés [alapvető elvnek] közérdeknek tekinti[, hogy magas színvonalú] a 

közoktatási intézményrendszer fenntartás[a]át [közérdek] és az ellátás jó színvonalát. Minden 
egyes gyermek - éljen bár falun vagy városban - művelődése, egyre nagyobb tudása 
valamennyiünk érdekében áll. Cél, hogy a felnövekvő korosztályok minél sikeresebbek 
legyenek a hazai és a nemzetközi tudáspiacon, csökkenjenek a közoktatási intézmények 
földrajzi elhelyezkedéséből, infrastrukturális és szakmai-pedagógiai feltételeiből eredő 
esélykülönbségek. Az iskolai szolgáltatás minősége és a pénzfelhasználás hatékonysága nem 
csupán az adott iskola „méreteitől", az oda járó gyermekek számától függ. A jelenlegi 
oktatásszerve rányos helyzetű 
saládban született gyermekek, akiknek lemaradása az iskolákban fokozódik.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

zés vesztesei a kistelepülésen élő, valamint a szociálisan hát
c

 

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet



 4

 

4. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise k a következő módosítását

 
 

lők a határozati javaslat 2. pontjában a 2.1 alpontna  
vasolják: 

 
ja

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 

„2.1 [Az évtizedekkel ezelőtt megkezdődött demográfiai csökkenés miatt 
fokozatosan és folyamatosan, országrészenként és településenként eltérő mértékben 
szűkül a közoktatást igénybe vevők száma.] A hosszú ideje tartó demográfiai csökkenés 
miatt folyamatosan szűkül a közoktatást igénybe vevők száma. Azon térségekben, illetve 
településeken, ahol ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg, de az önkormányzatok 
normatíván felüli bevételei alacsonyak, sok esetben a települések huzamos időn át 
képtelennek .bizonyulnak a kötelező feladatellátás teljes körű megszervezésére  A demográfiai 
sökkenés hatása néhány év múlva a felsőoktatást is érintheti.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

c
 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 

5. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise k a következő módosítását

 
 

lők a határozati javaslat 2. pontjában a 2.2 alpontna  
javasolják: 
 

nása, átszervezése, illetve a 
középfokú intézmények átadása a megyei (fővárosi) önkormányzatoknak. Az egyházi 
alapítványi é

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 
„2.2 A kedvezőtlen demográfiai és pénzügyi folyamatok ellenére önkormányzati 

körben a vizsgálat által áttekintett időszakban az óvoda- és iskolabezárásnál[,] jóval 
jelentősebb volt az oktatási-nevelési intézmények összevo

s magánintézmények [száma folyamatosan emelkedett,] és az önkormányzati 
rsulások által fenntartott intézmények száma is növekedett.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/6 . sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): m támogatja

tá
 

- az Önkormányzati biz. egyharmada se
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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6. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise k a következő módosítását

 
 

lők a határozati javaslat 2. pontjában a 2.3 alpontna  
javasolják: 
 

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 
„2.3 A közoktatási intézményhálózat egy része - a fenntartó pénzügyi helyzetétől 

függő mértékben - alulfinanszírozott. [Az oktatási, nevelési intézmények pénzügyi 
fenntartása különösen nehéz a kötelező állami feladatot ellátó önkormányzatok 
körében.] Az önkormányzati közoktatási feladatellátás megszervezése, az ellátás színvonala 
ma nagymértékben a település nem normatív alapú bevételeinek függvénye. Így ott az óvodai, 
iskolai, kollégiumi nevelés színvonala, a tanulói teljesítménye részben a pénzügyi lehetőségek 
leképeződése. Örvendetes, hogy ez kiegyensúlyozott az egyházi iskolák esetében. [Azonos 
közoktatási orrás jut az 

nkormányzatoknak.]” 

Indokolás: Lásd a H/8794/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

feladat ellátására kevesebb központi költségvetési f
ö
 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 

. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise  javasolják kiegészíteni 

 
 

7
lők a határozati javaslat 2. pontját új 2.4 alponttal (a 

módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerűen változik): 
 
/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 
„2.4 Az óvoda- és iskolabezárásokra, illetve átszervezésekre gyakran nem szakmai 

megfontolások mentén, hanem pénzügyi okokból kerül sor. Az intézmények működtetésének 
pénzügyi feltételeiben bekövetkező erőteljes változások - a fejlesztési tervekben foglaltaktól 
függetlenül - beavatkozásokra késztetik az intézményfenntartókat is. Ilyen esetben a 
fenntartók sokszor a szakmai szempontokat háttérbe szorítva kényszerülnek döntésre. Így volt 
ez a 2002-es egállapította -,  béremelés esetén is - ahogy ezt az Állami Számvevőszék is m
mert az intézményfenntartók 2003-ban nem kapták meg a szükséges fedezetet.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
8. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 

épviselők a határozati javaslat 2. pontjában a 2.4 alpontnak a következő módosításátk  
javasol lfogadása esetén a negyedik 
bekezdés számozása ötödikre változik): 
 

zati választásokat követő időszakra 
tevődik, [amely] és

ják (ezen, valamint a H/8794/9. számú módosító javaslat e

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 
„2.4 A helyi közélet jelentős eseménye, valódi helyi közügy az oktatási-nevelési 

intézmények bezárása, vagy átszervezése, amely olykor túlzott politikai színezetet kap, és 
esetenként országos szintre emelkedik. Az oktatási-nevelési intézmények kikerülhetetlen 
újraszervezése éppen ezért többnyire az önkormány

 gyakorta komoly érdeksérelemmel jár. [Az osztály-, illetve az iskola-
összevonáso dja folytatni a 

orábbi iskolájához kötődő pedagógia programot.]” 

Indokolás: Lásd a H/8794/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

k után a diákok többsége nehezen tudja, esetenként nem tu
k

 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 

9. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képvise j 2.6 alponttal javasolják 
kiegészíteni

 
 

lők a határozati javaslat 2. pontját a következő ú
 (a számozás figyelemmel van az új 2.4 alponttal javasolt kiegészítésre): 

 

„2.6 A nyugodt, magas színvonalú pedagógiai munka elképzelhetetlen a közoktatási 

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 

intézményhá tívelő politika lózat stabilizálása és az ezt szolgáló kormányzati ciklusokon á
nélkül.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): m támogatja

 

- az Önkormányzati biz. egyharmada se
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 



 7

 

zél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
épviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 3.1 alpontnak más megfogalmazását

 
10. Pánc

k  
javasol

 országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladat

t a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek alapvető 
jogainak érvényesülésére. Javaslatait juttassa el az Országgyűlés Oktatási Bizottságának 
2004.  

ják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az

tervet az alábbi szempontok alapján:/ 
 
[3.1 Tekintse át a közoktatás finanszírozási, döntési és felelősségi rendszerét. 

Tegyen javaslatot a problémák orvoslására. Különös tekintettel legyen a 
kistelepüléseken, valamin

szeptember 30-ig.] 
 
„3.1 Az Oktatási Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a 

szakszervezetek, az országos szakmai szervezetek és önkormányzati szövetségek bevonásával 
készítsen koncepciót a közoktatási intézményhálózat stabilizálására, a fenntartói feladatellátás 
konszolidálására. A koncepció tartsa szem előtt az alkotmányos alapjogok érvényesülésén túl 
a hazai településszerkezet adottságait és a demográfiai változásokat. Ennek keretében 
tekintsék át a közoktatás finanszírozási rendszerét, és tegyenek javaslatot a megállapított 
problémák orvoslására - különös figyelemmel a kistelepülési és a kistérségi feladatellátásra. 
Tekintsék át a közoktatási feladatok normatív támogatási rendszerében, illetve a támogatások 
egymáshoz viszonyított arányában az elmúlt két esztendőben végrehajtott módosításokat, s 
tegyék meg a szükséges korrekciókat az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A koncepciót 
széleskörű vita után terjessze az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága elé 2004. 
június 10-ig.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 

z 
épviselők a határozati javaslat 3. pontját új 3.2 alponttal javasolják kiegészíteni 

 

 
11. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Márius

k (a 
módosí

 országos szakmai szervezetek, valamint 

tó javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerűen változik): 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az
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önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.2 A kormányprogramban foglaltak szem előtt tartásával készítsen javaslatot az 

iskolabezárások, illetve átszervezések miatt hátrányosabb helyzetbe kerülő gyermekeknek, 
tanulóknak biztosítandó szolgáltatások, kedvezmények és juttatások körének fejlesztéséről 
annak érdek megteremtését. ében, hogy ezek érdemben szolgálják az esélyegyenlőség 
Javaslataikat terjesszék az Országgyűlés elé 2004. június 10-ig.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

12. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 
3.2 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.2 Mérje fel az azonos képzést folytató iskolák között az oktatás tartalmára 

vonatkozóan az átjárhatóságot. Kapjon szerepet a felsőfokú pedagógusképzésben a kisiskolák 
speciális, gyakorlati és elméleti módszertana, valamint az összevont tanulócsoportú oktatás. A 
jelenlegi pedagógus képzés és továbbképzés tematikájába kerüljön be a bejáró tanulók sajátos 
gondjait feltáró és kezelő módszertani ismeretanyag. A vizsgálat alapján készítsen intézkedési 
tervet. Erről, 005. júl. 31-ig. 

 vizsgálat eredményét tárja a széles nyilvánosság elé.” 

Indokolás: Lásd a H/8794/23. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): 

 illetve a vizsgálat eredményeiről tájékoztassa az Országgyűlést 2
A
 

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 
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13. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 

képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 3.2 alpont tartalmának, valamint 
számozásának a következő módosítását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
3.2 alpont számozása 3.4 alpontra változik): 

 
/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 

civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.2 Mérje fel [az azonos képzést folytató] milyen mértékben képesek az iskolák 

[között] megfelelni az oktatás tartalmára vonatkozóan az átjárhatóság[ot] követelményének. 
A vizsgálat alapján készítsen intézkedési tervet. Erről, illetve a vizsgálat eredményeiről 
tájékoztassa az Országgyűlést 2005. júl. 31-ig. A vizsgálat eredményét tárja a széles 
nyilvánosság elé.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/16. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

14. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők a határozati javaslat 3. pontját a következő 3.3 alponttal javasolják kiegészíteni 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerűen 
változik): 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.3 Vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen módon biztosítható az önkormányzatok 

számára a 2002. évi közalkalmazotti béremelés fedezete. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra 
is, milyen módon biztosítható forrás a 2004. év vonatkozásában. Javaslatait terjessze az 
Országgyűlés elé 2004. április 31-ig.”  
 

Indokolás: Lásd a H/8794/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 



 10

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

15. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 3.3 és 3.4 alpontok elhagyását javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerűen változik): 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
[3.3 Alakítson ki olyan állami ellenőrzési, mérési és értékelési rendszert, amely 

garanciát biztosít a fiatalok - oktatásuk, nevelésük, művelődésük színvonalára 
vonatkozó - alkotmányos alapjogainak érvényesülésére. 
 

3.4 Dolgozza ki azt a költségvetési finanszírozási rendszert, amely fenntartótól 
függetlenül garantálja a gyermekek esélyegyenlőségét, valamint a lelkiismereti 
szabadság, mint alkotmányos alapjog érvényesülését az iskolaválasztás tekintetében. A 
költséghatékonysági szempontok mellett az iskolák teljesítménye alapján a pedagógiai 
hatékonyság szempontjai is jelenjenek meg. A javaslatokról és tervekről minél szélesebb 
körben folytasson minél mélyebb vitát az iskolahasználók, az iskolafenntartók, szakmai 
és érdekképviseleti szervezetek körében.] 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője egyetért 

 
 
 

16. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 
3.3 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.3 Alakítson ki olyan állami ellenőrzési, mérési és értékelési rendszert, amely 

garanciát biztosít a fiatalok - oktatásuk, nevelésük, művelődésük színvonalára vonatkozó - 
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alkotmányos alapjogainak érvényesülésére. Erről tájékoztassa az Országgyűlés Oktatási és 
Tudományos Bizottságát 2005. április 15-ig.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/18. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

17. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 
3.4 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.4 Dolgozza ki azt a költségvetési finanszírozási rendszert, amely fenntartótól 

függetlenül garantálja a gyermekek esélyegyenlőségét, valamint a lelkiismereti szabadság, 
mint alkotmányos alapjog érvényesülését az iskolaválasztás tekintetében. A 
költséghatékonysági szempontok mellett az iskolák teljesítménye alapján a pedagógiai 
hatékonyság szempontjai is jelenjenek meg. A javaslatokról és tervekről minél szélesebb 
körben folytasson minél mélyebb vitát az iskolahasználók, az iskolafenntartók, szakmai és 
érdekképviseleti szervezetek körében. A javaslatokat és a terveket 2004. december 31-ig 
terjessze az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága elé.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/20. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

18. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 
3.4 alpont következő módosítását javasolják: 
 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 
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„3.4 Dolgozza ki azt a költségvetési finanszírozási rendszert, amely fenntartótól 

függetlenül garantálja a gyermekek esélyegyenlőségét, valamint a lelkiismereti szabadság, 
mint alkotmányos alapjog érvényesülését az iskolaválasztás tekintetében. A 
költséghatékonysági szempontok mellett az iskolák teljesítménye alapján a pedagógiai 
hatékonyság szempontjai is jelenjenek meg. Például a fejkvóta alapú finanszírozás helyett 
biztonságot az  nyújt, ha a kistelepülések iskoláit fenntartó önkormányzat aszerint kapja a 
normatívát, hogy hány tanulócsoportot működtet. Bizonyos kiadások ugyanis nem 
csökkennek arányosan a gyermeklétszám csökkenésével (pl. rezsiköltség, bérek, épületek 
állagmegóvása). A javaslatokról és tervekről minél szélesebb körben folytasson minél 
mélyebb vitát az iskolahasználók, az iskolafenntartók, szakmai és érdekképviseleti 
szervezetek körében.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/21. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

19. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 
3.4 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.4 Dolgozza ki azt a költségvetési finanszírozási rendszert, amely fenntartótól 

függetlenül garantálja a gyermekek esélyegyenlőségét, valamint a lelkiismereti szabadság, 
mint alkotmányos alapjog érvényesülését az iskolaválasztás tekintetében. A 
költséghatékonysági szempontok mellett az iskolák teljesítménye alapján a pedagógiai 
hatékonyság szempontjai is jelenjenek meg. A javaslatokról és tervekről minél szélesebb 
körben folytasson minél mélyebb vitát az iskolahasználók, az iskolafenntartók, szakmai és 
érdekképviseleti szervezetek körében.  

Minden olyan esetben, ahol korábban az iskola egyházi kezelésben működött, az 
önkormányzatok az iskola sorsáról az érintett egyház(ak) vezetőivel, helyi képviselőivel 
konzultáljanak. Bezárás esetén az iskola/óvoda térítésmentes átvételét és további 
működtetését ajánlják fel számukra.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/22. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

20. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők a határozati javaslat 3. pontjában 3.5 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.5 Dolgozza ki az iskolafenntartó önkormányzatok képviselő[ ]testületeinek 

oktatással-neveléssel kapcsolatos döntéseit előkészítő eseti és állandó szakértők 
alkalmazásának jogszabályi és pénzügyi feltételeit a 2005. évi költségvetés tervezési 
időszakára.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/15. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

21. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a 3.7 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.7 A szülői, tanulói és a munkavállalói jogok, valamint a szakmai szempontok 

hatékonyabb érvényesítésére [T]tekintse át a közoktatási intézmények átszervezésével, 
bezárásával, más fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos jogszabályokat, szükség 
esetén gondoskodjon ezek kiegészítéséről, módosításáról, az eljárásrend megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókról. A javaslatokat 2004. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés 
Oktatási és Tudományos Bizottsága elé.” 

 
Indokolás: Lásd a H/8794/14. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 
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- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 

22. Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők a határozati javaslat 3. pontjában a  
3.8 alpont következő módosítását javasolják: 
 

/3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy az érintett minisztériumok, az érintett 
civil szervezetek, szakszervezetek és az országos szakmai szervezetek, valamint 
önkormányzati szövetségek bevonásával készítsen a felmerült problémák megoldására 
feladattervet az alábbi szempontok alapján:/ 

 
„3.8 Haladéktalanul készítsen az oktatási-nevelési intézmények átszervezése során 

keletkezett érdeksérelmek megelőzésére és orvoslására naprakész kiadványt, amelyből 
minden iskolafenntartó és valamennyi érintett közérthető formában megismerheti a 
közoktatásra vonatkozó jogszabályokat és a jogorvoslat lehetőségét. Érje el, hogy az 
önkormányzatok is minél szélesebb körben hozzák nyilvánosságra a helyi oktatási rendszert 
érintő terveiket, döntéseiket, valamint az oktatási-nevelési intézmények minőségére 
vonatkozó adatokat. A javaslatokat 2004. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés Oktatási 
és Tudományos Bizottsága elé.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/19. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. március 4. 
 
 
 
 

    Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 
 


