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A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007.
költségvetéséró7" szóló T/I 145 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolodó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/1145/103 . számú módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 . számú melléklete IV. fejezet 2 .3. pontjának a következő módosítását
javasolom :

IV . A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

/Kiegészítő szabályok/

„2.3 . Az átlaglétszám számításának szabályai :

2.3 .1 . Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény
tekintendő egy intézménynek.

2.3 .2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Kőzokt . tv . 3. számú melléklete
II . rész 3 . pontjában foglalt előírásokat is figyelembe kell venni .

2.3 .3 . Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra,
általános iskola 1-4 . évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni .

2.3 .4. Az 5-8 . évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás
szempontjából nem elismerhető . Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2006/2007 .
tanévben az 5-8 . évfolyamok osztályösszevonása miatt nem felel meg a
létszámelőírásnak, de vállalfa, hogy a 2007/2008 . tanévben azt teljesíti, úzv az átlag-
létszám előírást a 2006/2007 . tanévre is teljesítettnek kell tekinteni ."

Országgy al& Hivawa

lrománys"M . Tj44w/

Érkezett: 2006 DEC Q 8

Kapcsolódó módosító javaslat

évi



2.3.5. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az
átlaglétszámot a következők szerint kell számítani : Az összevont csoport és
tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket érintő csoportokra,
osztályokra vonatkozó átlaglétszámok - az egyes csoportokba/osztályokba járó
gyermekek számával súlyozott - átlagát szükséges kiszámítani . Az összevont csoportba
járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így
kiszámított átlagot."

Indokolás

A többcélú kistérségi társulások megalakulását ösztönző 36/2005 . (111. 1 .) Korm. rendelet
szabályozása az általános iskolák felső tagozatán történő osztályösszevonás esetén csak a
kiegészítő működési támogatásra való jogosultságot zárta ki, a létszámelőírás teljesítésként
elfogadta. A költségvetési törvénytervezet viszont a kötelezően vállalt közoktatási intézményi
feladatok létszámelőírásainak ilyen módon történő teljesítését sem fogadja el .
A 2006. szeptemberében a Lenti Kistérség mikrotérségi iskoláinak 5-8. osztályában több
helyen is osztályösszevonás történt, a jogszabályi létszámelőírásnak történő megfelelés
teljesítése érdekében. A 2007. évi állami támogatás előzetes felmérésekor derült ki, hogy az
osztályösszevonások miatt, a kistérség teljes kötött felhasználású normatív támogatását
elveszíthetjük, mivel a települések több, mint 50 %-a így nem megfelelően teljesíti a
közoktatási intézményi feladatokat .

Egy olyan kistérségben ahol a kistérségi központon kívül ötven olyan község van, ahol az
átlaglakosság nem éri el a 300 főt nem lehet egyszerre a közoktatás teljes szerkezetét
átalakítani . Különösen úgy nem, hogy az alakuláskor nem ezt kellett vállalni .
A módosító javaslat elutasítása esetén a Lenti Kistérség Többcélú Társulása mindennemű
támogatási jogosultságát elveszíti a 2007 . évre vonatkozóan, vagyis megszüntetésre van
ítélve .
Indokolt lenne az - ÖNHIKI szabályozásához hasonlóan (1 .2.3 . pont) - az átlaglétszám
előírásokat 2007/2008-as tanévre teljesítőknek, megelőlegezni a támogatást, hisz tanév
közben nem lehet a közoktatási intézményeket átszervezni .

Az aprófalvas településszerkezetű kistérségek társulásainak megmaradása, illetve az
alakuláskor vállaltaknak megfelelő szabályozás érdekében a fenti módosítás javasolt .

Budapest, 2006 . december 8.

Nógrádi László
Kereszténydemokrata Néppárt
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