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A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérő l
szóló T/3860. számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó egységes javaslatához a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t
terjesztem elő:

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 84. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az e törvény 96 . §-ának (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni az alapfokú m űvészetoktatási
intézmények folyamatban lévő szakmai minősítési eljárásaira is . ”

-

	

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat új 96. §-sal egészül ki:

„96.§

(1) A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005 . évi CLIII . törvény 120. §-ában (2)
bekezdésében „a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet”szövegrészek helyébe „az oktatásért
felelős miniszter rendeletében nevesített szakmai szervezet”szövegrészek lépnek, továbbá . . a
kormányrendeletben	 meghatározottakon	 túl”	 szövegrész	 helyébe	 „a	 miniszteri	 rendeletben
meghatározottakon túl”szövegrész lép.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidej űleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2007 . évi
költségvetéséről szóló 2006 . évi CXXVII . törvény 3 . számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. p)
pontjának a) és b) pontja, egyidej űleg a 10 . p) pont utolsó mondatában az„Az a)-b)pontok szerinti
hozzájárulásra”szövegrész helyébe „Ahozzájárulásra”szövegrész lép ."

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés ,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti – növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2007. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

4 Normatív hozzájárulások

13 Közoktatási hozzájárulások 432 011,6 +860,0 432 871 .6

5 Központosított előirányzatok 150 447,6 -860,0 149 587 .6

XX. OKTATÁSI És KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelés űelőirányzato k

1 Beruházá s

[12] [SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése] 170,0 -170,0 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

4 [Kormányzati beruházás] 170,0 -170,0 0

2 Normatív támogatáso k

3 Közoktatási célú humán szolgáltatás és kiegészítő támogatás

1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 75 000,0 +670,0 75 670, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75 000,0 +670,0 75 670,0

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatás a

7 Reneszánsz Év programjai 4000,0 -500,0 3500,0

Működési költségvetés

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4000,0 -500,0 3500.0



1. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvénviavaslat 3. számú melléklete

16.5.2.pontfának törlését javasolom :

„[16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

51 000 forint/fő/év a 2008/2009 . tanévre
— 2008 . költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ,
— 2009 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra .

A hozzájárulást a 15 . e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével — a z
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozá s
keretében történő oktatáshoz — azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanuló i
után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatá s
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésérő l szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a
továbbiakban: R.) 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” címet megszerezték .

b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a
szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos
zeneoktatásban

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

20 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre
—2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
—2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A hozzájárulást a 15 . e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével a z
alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti
ágán, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő
azon intézmények tanulóinak létszáma után igényelhetik az intézményt fenntartó helyi
önkormányzatok, amelyek az R. 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Min ősített
alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra min ősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” címet megszerezték.]”

2.Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvénviavaslat 3. számú melléklete

Kiegészítőszabályok 10. f) pontfának a következőmódosítását javasolom:

Kiegészítő szabályok:

/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészít ő és értelmező
rendelkezések:/

„f) A 16-17 . pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok álta l
közölt tényleges — az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok —, illetve a



költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételéve l
központilag történik a következő képlet szerint :

F*8

	

F * 4
Ei =S~* lá +SZ* li

I	 II	 I
kerekítés Ft-

ra

	

kerekítés Ft-ra

ahol

Ei = támogatási előirányzat (Ft) ,
S, = a 2007/2008 . tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat ,
F, = a 2007/2008 . tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő) ,
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásná l
tényadat,
F2 = a 2008/2009 . tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).

A 16.2 .2 ., 16 .2 .3. és 17 .1 . pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a
fenti képlet helyett a h) és k) pontokban foglalt el őírások az irányadók . Azoknál a
jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatás i
dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján —
tanévenként, költségvetési éven belül — számított mutató a tervezés és az elszámolá s
alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kel l
meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel .

A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a
2007/2008. nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009 . nevelési évi, tanévi becsült
nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapjá n
történik. A 15 . g) pont szerinti teljesítmény-mutató megállapításához figyelembe kell
venni az i) pontban foglaltakat is .

A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az écaégi elszámoláshoz a
központi számításokban alkalmazott, a 2007 . évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő
szabályok 10 . f) pontja alatti paraméter-rendszert augusztus 31-éig, az alább i
paraméterrendszert szeptember 1 jétő l alkalmazzák a 2008/2009. nevelési évre, tanévre :

Intézmény Évfolyam-csoportok
(nyitvatartás)

Gyermekek ,
tanulók

heti
foglalkoz-

tatás i
időkerete

Csoport/
osztály
átlag -

létszám

Közoktatás i
törvény
szerinti

pedagógu s
heti

kötelező
óraszám

Intézmény-
típus-

együttható

Tanítási
együttható

(Teh)

1 2 3 4 5 6 7= 3/5* 6

1-2. nevelési év maximum 51,0 20 32 0,85 1,3 5

3 . nevelési év napi 8 óra 51,0 17 32 0,85 1,3 5
Óvoda

1-2. nevelési év napi 8 órát 61,0 20 32 0,85 1,6 2

3 . nevelési év meghaladja 61,0 17 32 0,85 1,6 2
-, 	 .--.	 . . .	 . ..	 ~~	 ..-___ _----------------------

	 1_20-

Altalános 1-2 . évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20



3 . évfolyam 26,8 17 22 1,0 1,22

4 . évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,3 9

5-6 . évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,5 5

7-8 . évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,7 6
----------------------------------------------------------------------------------------- -
Középfokú 9-10 . évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,3 3

iskola 11-13 . évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,7 6

Szakképzés
elméleti

Felzárkóztató 9. évfolyam ,
szakiskola, szakközépiskola
első-második szakképzési
évfolyama

------------------------------------------------------------------------------------------ -

40,6 28 22 1,1 2,0 3

képzés Szakiskola, szakközépiskola
harmadik és további 40,6 26 22 1,1 2,0 3
szakképzési évfolyama

Zeneművészeti ág - egyén i
foglalkozás keretében
szervezett - előképző , 5,7 8 22 [0,64]0.85 [0,22]0,3 3
alapképző és továbbképző
évfolyama

Alapfokú
művészet-

oktatás

Képző - és iparművészeti ,
táncművészeti, szín- é s
bábművészeti ág előképző,
alapképző és továbbképző

5,7 10 22 [0,310,4 [0,08]0,1 6évfolyama, zeneművészeti
ágon csoportos főtanszako s
oktatás

Kollégiumi, externátusi nevelésre ,
oktatásra szervezett foglalkoztatási 38,0 25 30 1,026 1,3 0
csoportok

1-4 . évfolyamos napközis
22,5 25 23 0,25 0,2 4

foglalkoztatás

Napközis/
tanuló-

5-8 . évfolyamo s
napközis/tanulószobai 15,0 25 23 0,25 0,1 6

szobai, foglalkoztatás

iskolaott- 1-2 . évfolyamon
22,5 21 22 0,26 0,2 7

hono s
foglalkoz-

tatás

iskolaotthonos oktatás

3
.

iskolaotthonos oktatás 22,5 17 22 0,26 0,27

4 . évfolyamon
22,5 16 22 0,26 0,27iskolaotthonos oktatás

3. Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 22.

pontjának törlését iavasolom :

„[22. Az alapfokú művészetoktatás támogatás a
Elő irányzat:

	

500,0 millió forint 2008. január 1-jétő l augusztus 31-éig
360,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétő l



A támogatást 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig az alapfokú művészetoktatási
intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik, 2008 . szeptember 1-jétől a
közoktatás minőségbiztosításáról és min őségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM
rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra min ősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” címet megszerzett intézményeket fenntartó önkormányzatok igényelheti k
működtetéséhez, fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének ,
folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes szabályairól az oktatási é s
kulturális miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint a z
önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008 . március 15-éig
rendeletet ad ki.]"



Indokolás

A módosító javaslat egy több éve fönnálló, számos vonatkozásban alkotmányosan aggályo s
helyzetet kíván orvosolni az alapfokú művészetoktatás minősítésének szabályozásában :

1. A módosító javaslat figyelembe veszi, hogy a 2006 . évi költségvetésről szóló törvény
kormányrendelet megalkotásáról rendelkezik, ezzel szemben a jogbiztonságot veszélyeztet ő
módon tartalmában is törvény szándékaival ellentétes miniszteri rendelet született .

2. A módosító javaslat figyelembe veszi az adatvédelmi biztos állásfoglalását (ügyiratszám :
2483/x/2007-2 .), amely alapul vételével törvénytelennek min ősül az alapfokú
művészetoktatási intézmények minősítési eljárása, hiszen — mint az bebizonyosodott - a
minősítést végzőknek nincs törvényi felhatalmazása személyes adatok gyűjtésére ,
továbbítására és kezelésére, és a pedagógusok vonatkozásában pedig nem rendelkeznek a
személyes adataik kezelésére vonatkozó el őzetes beleegyező nyilatkozatokkal sem .

3. A módosító javaslat szem előtt tartja továbbá az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közoktatási szak-államtitkársági munkatársának az Oktatási és Tudományos Bizottság 2007 .
december 5-iki ülésén elhangzott azon állásfoglalását, miszerint 3 . számú melléklet olyan
jellegű módosítása „alkotmányossági problémákat vet fel”, amely alapján az ott
meghatározott normatív összeget az intézmények nem kapják meg automatikusan . Mint
elmondta, „a min ősítő testület egy társadalmi testület, így az általa kiadott dokumentum nem
minősíthető határozatnak, az ellen nem tudnak bírósághoz fordulni, ezért nem tartju k
szerencsésnek azt, hogyha finanszírozási következmény kapcsolódik ehhez az eljáráshoz .”
Ezzel elismerte, hogy a 2007. évi költségvetés immár nem csak az ellenzék, hanem a tárca
szerint is alkotmányosan kifogásolható.

4. A művészeti iskolák minősítése előre láthatóan nem fejeződik be a 2007-es naptári év
végéig. Ez előre vetíti azt, hogy számos iskola önhibáján kívül nem jut hozzá törvénye s
járandóságához, hiszen a törvény szerint „2008. január 1-jétől csak abban az esetben jár a
normatív hozzájárulás 100%-a, ha a »Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény«, vagy
a »Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézménye címet megszerezte 2007.
december 31-éig.” Ez alkotmányosan ugyancsak aggályos, ebben az Oktatási és Tudományo s
Bizottság kormányzati oldala is egyetértett a 2007-es költségvetés tárgyalása során . Ezért ezt
elhagyni javasoljuk .

Az alkotmányosság érdekében a módosító javaslat :

1. A 2006. évre vonatkozó költségvetési törvény 120 . §-ában a kormányrendelet alkotás i
kötelezettség helyébe miniszteri rendelet megalkotásának kötelezettségét lépteti — a jelenleg i
jogi helyzethez igazítva a rendelkezést . Nem törli a javaslat ugyanennek a törvénynek a 103 .
§-a f) pontját, mert értelmezésünk szerint a kormánynak rendeletalkotásra adott
„felhatalmazás” önmagában nem jelent kormányrendelet-alkotási kötelezettséget .

2. A 2007. évi költségvetési törvény mellékletéb ől törli a differenciált normatív támogatással
összefüggő , alkotmányosan aggályos rendelkezéseket .

3.A 2008. évre megteremti az alkotmányosan megnyugtató finanszírozás feltételeit :

a) Megoldási javaslatot tartalmaz 2008 . első 8 hónapjának finanszírozására, ahol különbe n
lehetőség volna a normatív támogatásnak a tárca által is kifogásolt csökkentésére .

b) Megoldási javaslatot tartalmaz a 2008/2009-es tanév stabil finanszírozásra. Ezzel rendezi
azt az alkotmányosan aggályos helyzetet, hogy a tanulmányukat megkezd ő gyermekek a
normatíva csökkenésével magasabb térítési díjat kényszerülnek fizetni, és ez számukra



aránytalanul megterhelő , ezért kimaradnak. Nem kizárólag ebből az okból, de 100 ezerrel,
harmadával csökkent a művészetoktatásban résztvevők száma egy év alatt, zömmel hátrányo s
helyzetű környezetből! 2004 óta nominálisan változatlan, 105 000 Ft a zeneoktatás normatí v
támogatása, 2008-ban ez 75 250-re csökkenne, a csoportos művészetoktatás normatíváj a
pedig azóta töredékére, 68 000 Ft-ról - több év csökkenés után - 25 500 Ft-ra esne vissza .

c) A javaslat orvosolja azt az alkotmányosan aggályos helyzetet, miszerint a m űvészeti
iskolák, amennyiben minősítésük nem fejeződik be, 2008 . január elsejétől önhibájukon kívül
fele normatívában részesülnek .

Nyilvánvaló, hogy a normatív támogatás pályázati alapú kiegészítése – amit a költségvetés i
javaslat tartalmaz, nem teremti meg az intézmények működésének jogi, pénzügyi biztonságát ,
és ez az ott tanulók jogait súlyosan veszélyezteti. A pályázati alap pedig nem tartható fen n
pusztán a minősítésen sikeresen túljutott intézményeknek, mert a minősítési eljárás számos
elemében alkotmány- és törvénysért ő , ahogy erre az oktatási és kulturális tárca képviselője és
az adatvédelmi biztos is rámutatott .

A javasolt módon rendezhető az alapfokú művészetoktatás min ősítése körül kialakult
alkotmányosan kritikus helyzet, amely így a jöv őben megkapja a törvényes kereteket, és
visszamen ően orvosolja, amit lehetséges .
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