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Az Országgyűlés 
 
 

Önkormányzati  
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés 
elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről szóló H/8794. sz. 

határozati javaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a H/8794/24. számú ajánlással!) 
 
 
 

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/8794/25-46. számú kapcsolódó, valamint bizottsági módosító javaslatokat. 
 

Tatai-Tóth András és Rózsa Endre képviselők a H/8794/25., H/8794/27. számú, Tatai 
Tóth András képviselő a H/8794/29. számú, továbbá Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. 
Pósán László és Révész Máriusz képviselők a H/8794/36. számú kapcsolódó módosító 
javaslatukat visszavonták, ezért azokat a kiegészítő ajánlás nem tartalmazza. 
 
 

1. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/4. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
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ajánlás 1. pontja) - 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 állami kedvezmények, 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, infrastrukturális adottságaiból, illetve a szakmai-
pedagógiai feltételekből eredő esélykülönbségek.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/32. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 
 

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

 
 
 

2. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/2. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat 1. pontjában a második bekezdés következő 
módosítását javasolják: 
 

/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 
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befektetett források szakszerű felhasználását. E befektetésnek az ellátottak későbbi 
munkateljesítményében kell megmutatkoznia, amellyel Magyarország versenyképessége az 
Európai Unió tudás- és munkaerőpiacán növekszik. Ennek feltétele a teljesítményt és 
felelősség[et]érzetet növelő magatartás erősítése [az iskolákban, az iskolafenntartók és] az 
oktatási kormányzat[körében]ban.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/33. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

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

 
 

3. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/6. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 5. pontja) - a határozati javaslat 2. pontjában a 2.2 alpontnak a következő 
módosítását javasolják: 
 

/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 összevonása, átszervezése, illetve a 
középfokú intézmények átadása a megyei (fővárosi) önkormányzatoknak. Az egyházi 
[alapítványi és], a magánintézmények [száma folyamatosan emelkedett,] és az 
önkormányzati társulások által fenntartott intézmények száma is növekedett.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/34. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 
 

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

 
 

4. Az Önkormányzati bizottság a határozati javaslat 2. pontjában a 2.2 alpont 
következő módosítását javasolja: 
 

/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 
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jelentősebb volt az oktatási-nevelési intézmények összevonása, átszervezése, illetve a 
középfokú intézmények átadása a megyei (fővárosi) önkormányzatoknak. Az egyházi, 
alapítványi és magánintézmények [száma folyamatosan emelkedett], valamint az 
önkormányzati társulások által fenntartott intézmények száma is növekedett.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/43. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 
- a Kormány képviselője nem foglalt állást 

 
 
 

5. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/7. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 6. pontja) - a határozati javaslat 2. pontjában a 2.3 alpontnak a következő 
módosítását 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 tanulók teljesítménye részben a pénzügyi 
lehetőségek leképeződése. Örvendetes, hogy ez kiegyensúlyozott az egyházi iskolák esetében. 
Azonos közoktatási feladat ellátására kevesebb központi költségvetési forrás jut az 
önkormányzatoknak.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/35. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

6. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/7. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 6. pontja) - a határozati javaslat 2. pontjában a 2.3 alpontnak a következő 
módosítását javasolják: 
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/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. [Örvendetes, 
hogy ez kiegyensúlyozott az egyházi iskolák esetében. Azonos közoktatási feladat 
ellátására kevesebb központi költségvetési forrás jut az önkormányzatoknak.]  Az 
egyházi fenntartású intézmények finanszírozása a Magyar Köztársaság és az Apostoli 
Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, 
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény, az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény, valamint az ezekre épülő kormányhatározatok figyelembevételével történik.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/31. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

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

 
 
 

7. Az Önkormányzati bizottság a határozati javaslat 2. pontjában a 2.3 alpont 
következő módosítását javasolja: 
 

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

függő mértékben - alulfinanszírozott. 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 tanulók 
teljesítménye részben a pénzügyi lehetőségek leképeződése. [Az oktatási, nevelési 
intézmények pénzügyi fenntartása különösen nehéz a kötelező állami feladatot ellátó 
önkormányzatok körében. Örvendetes, hogy ez kiegyensúlyozott az egyházi iskolák 
esetében. Azonos közoktatási feladat ellátására kevesebb központi költségvetési forrás 
jut az önkormányzatoknak.]” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/45. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 
- a Kormány képviselője nem foglalt állást
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8. Tatai-Tóth András és Rózsa Endre képviselők - kapcsolódva Pánczél Károly, dr. 
Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők H/8794/13. számú módosító 
javaslatához (a H/8794/24. sz. ajánlás 9. pontja) - a határozati javaslat 2. pontját a következő 
új 2.5 alponttal javasolják kiegészíteni: 
 

/2. Az Országgyűlés a tények ismeretében megállapítja:/ 
 
„2.5 A nyugodt, magas színvonalú pedagógiai munka elképzelhetetlen a közoktatási 

intézményhálózat stabilizálása és az ezt szolgáló kormányzati ciklusokon átívelő 
oktatáspolitika nélkül.”
 

Indokolás: Lásd a H/8794/26. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

9. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők, H/8794/18. számú 
módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. ajánlás 16. pontja) - a határozati javaslat 3. pontját 
a következő új 2.3 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:/ 

 
„3.2 A kormányprogramban foglaltak szem előtt tartásával készítsen javaslatot az 

iskolabezárások, illetve átszervezések miatt hátrányosabb helyzetbe kerülő gyermekeknek, 
tanulóknak biztosítandó szolgáltatások, kedvezmények és juttatások körének a központi 
költségvetés terhére történő fejlesztésére annak érdekében, hogy ezek érdemben szolgálják az 
esélyegyenlőség megteremtését. Javaslataikat terjesszék az Országgyűlés elé 2004. június 10-
ig.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/37. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja



 7

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

10. Lezsák Sándor, Pichler Imre, Karsai Péter és Sisák Imre képviselők - 
kapcsolódva Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők, H/8794/23. számú módosító 
javaslatához (a H/8794/24. sz. ajánlás 12. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.2 
alpontnak a 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 és a 
pedagógusok továbbképzésében a kisiskolák pedagógiája, ezen belül az összevont 
tanulócsoportú oktatásé. Ezt a szemléletet a bolognai folyamat részeként átalakított új 
felsőoktatási szerkezetben is meg kell jeleníteni. Emellett meg kell teremteni az összevont 
tanulócsoportú oktatás technikai feltételeit is, és be kell építeni a kötelező eszköz- és 
felszerelési jegyzéket tartalmazó jogszabályba. Ebbe a munkába be kell vonni az Összevont 
Tanulócsoportokban Tanítók Egyesületét és a finanszírozókat is. 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/8794/40. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

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

 
 
 

11. Az Önkormányzati bizottság a határozati javaslat 3. pontját új 3.2 alponttal 
javasolja 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:/ 
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„3.2 A bolognai folyamatban átalakuló felsőfokú pedagógusképzés és továbbképzés 

rendszere feleljen meg a közoktatási intézményrendszernek, illetve az intézményrendszerben 
ellátandó feladatoknak (kiemelkedő képességű, illetve a hátrányos helyzetű tanulók képzése, 
kistelepüléseken, külterületeken élők gondjaiból következő feladatok, stb.).” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/44. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

12. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/11. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 15. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.4 alpontnak a 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 A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 

magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény, valamint az ezekre épülő 
kormányhatározatok figyelembevételével [D]dolgozza ki azt a költségvetési finanszírozási 
rendszert, amely [fenntartótól függetlenül] garantálja a gyermekek esélyegyenlőségét, 
valamint a lelkiismereti és a vallásszabadság, 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/8794/30. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem foglalt állást
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13. Lezsák Sándor, Pichler Imre, Karsai Péter és Sisák Imre képviselők - 
kapcsolódva Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők, H/8794/20. számú módosító 
javaslatához (a H/8794/24. sz. ajánlás 17. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.4 
alpontnak a 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 javaslatokról és a tervekről tájékoztassa 2004. 
december 31-ig az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságát.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/41. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

14. Az Önkormányzati bizottság a határozati javaslat 3. pontjában a 3.4 alpont 
következő módosítását javasolja: 
 
 

/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 és a 
vallásszabadság, 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 
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körben folytasson minél mélyebb vitát az iskolahasználók, az iskolafenntartók, szakmai és 
érdekképviseleti szervezetek körében.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/46. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

 
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

15. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, a H/8794/15 számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 20. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.5 alpontnak a 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 a központi költségvetés által biztosítandó pénzügyi feltételeit a 
2005. évi költségvetés tervezési időszakára.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/38. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

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

 
 
 

16. Tatai-Tóth András és Rózsa Endre képviselők - kapcsolódva Pánczél Károly, dr. 
Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők, H/8794/15. számú módosító 
javaslatához (a H/8794/24. sz. ajánlás 20. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.5 
alpontnak a 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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„3.5 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/8794/28. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

17. Pánczél Károly, dr. Juhos Katalin, dr. Pósán László és Révész Máriusz 
képviselők - kapcsolódva saját, H/8794/14. számú módosító javaslatukhoz (a H/8794/24. sz. 
ajánlás 21. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.7 alpontnak a 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 jogszabályokban foglalt szülői, tanulói és munkavállalói jogok, valamint a 

szakmai szempontok maradéktalan 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/8794/39. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem foglalt állást
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18. Lezsák Sándor, Pichler Imre, Karsai Péter és Sisák Imre képviselők - 
kapcsolódva Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők, H/8794/19. számú módosító 
javaslatához (a H/8794/24. sz. ajánlás 22. pontja) - a határozati javaslat 3. pontjában a 3.8 
alpontnak a 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 kiadványt 2004. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés Oktatási 
és tudományos bizottsága elé.” 
 

Indokolás: Lásd a H/8794/42. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. március 18.  
 
 
 
 

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