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Országgyűlési képviselő

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi kőltségvetéséró7 szóló, T/6571. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 3. számú melléklete 16. 6. 2. pontjának alábbi módosítását javaslom:

16.6.2. Intézményi és többcélú kistérségi társulás óvodájába, általános iskolájába járó
gyermekek, tanulók támogatás a

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

45 000 forint/fő/év a 2009/2010. tanévre
– 2009. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,
– 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.

A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társulásba n
részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8 . évfolyamos oktatásban részt vevő
gyermekek, tanulók létszáma után .

a) A 2008. és a 2009. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8 . évfolyamos tanulók után
abban az esetben igényelhető , ha a társulásban fenntartott intézmények 5-8 . évfolyamain — az
évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt . tv. 3. számú melléklete
I . Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át .

b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-6 . évfolyamos
tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2009/2010 . tanévben az 5-6. évfolyamo n
szervezett osztályban tanulók esetében – a két évfolyamon együttesen – az osztály átlaglétszá m
eléri a Közokt. tv. 3 . számú melléklete I . Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a
60%-át. Felmenő rendszerben a 7-8 . évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs .

Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi ,
kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv . 3. számú melléklete II . Az
osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3 . pontjában foglaltakat.

Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzítet t
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetéséne k

közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulá s
szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett oktatás,



és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a
közös feladat-ellátást megszervezték.

Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat
ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló O M
azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn .

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár .

Indokolá s

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Mártély Község, Mindszent Város és Székkutas Közsé g
(Önkormányzatai — a statisztikai kistérséggel egyezően — megalakították 1996. július 23-án a
területfejlesztésrő l és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Vásárhely és Térség e
Területfejlesztési önkormányzati Társulást . A Társulás megalakításakor fő cél a területfejlesztés i
feladatok kistérségi szintű ellátása volt . A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairó l
szóló 2004. évi CVII. törvény megalkotásakor, már nem kizárólag a területfejlesztési feladatok kistérség i
szintű ellátásának ösztönzése élvezett prioritást, hanem egyéb feladatok ellátása is, amelyhez a
mindenkori költségvetési törvény 8 . számú mellékletének IV . fejezete alapján kiegészítő normatívát
lehetett igényelni a központi költségvetésből .

A 8. számú melléklet szerint a kistérségi feladatellátást három módon lehet biztosítani : többcélú társulá s
által fenntartott intézmény útján, intézményi társulás útján, vagy külön megállapodás alapján egyé b
intézmény, szervezet megbízásával . A melléklet egyértelműen előnyben részesíti a többcélú kistérségi
társulás által fenntartott intézmény útján történő feladatellátást, hiszen az ilyen módon történő
feladatellátásra biztosítja a legmagasabb összegű kiegészítő normatívát .

A 3 . számú melléklet a feladatellátásokhoz szükséges alapnormatíva igénylésének feltételeit tartalmazza.
Felsorolja többek között, hogy bizonyos feladatok ellátásához mekkora összegű normatívát lehet
igényelni az intézményt fenntartó önkormányzatoknak . Érdekessége azonban, hogy a közoktatás i
intézményi feladat ellátásánál az intézményi társulási formában fenntartott közoktatási intézménye k
tekintetében további támogatást biztosít.

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a 8 . számú melléklet a többcélú kistérségi társulás által
fenntartott intézményben történő feladatellátást preferálja, míg a 3 . számú mellékletbő l azt olvassuk ki,
hogy az intézményi társulási formában működtetett feladatellátást részesül el őnyben .

A mellékletek rendelkezéseinek megfelel ően a közoktatási intézményi feladat ellátásánál több
normatívához jut az adott intézmény, ha a feladatellátást intézményi társulási formában oldja meg . Ezen
rendelkezés viszont kétségbe vonja a kezdetben oly nagy szerepet kapott többcélú kistérségi társulás i
formában való működtetés motiválását, illetve nagy mértékben visszavet annak ösztönzéséb ő l .
Lehetőséget ad a községeknek, hogy más kistérséghez tartozó, területileg még csak nem is határos má s
községgel társuljanak, így lehetőségük nyílik a plusz normatíva révén fenntartani az egyébként má r
működőképtelenné váló „kis iskolákat” . Az integráció révén remélt gazdaságos működtetés helyett, a
törvény a kis települések, alacsony létszámú iskoláinak további fenntarthatóságát finanszírozza .

A fent leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy a 2009. évi költségvetési
törvényjavaslat 3 számú melléklet 16 .6.2. pontjának jogcíme kerüljön az általam javasoltak alapjá n
módosításra.

Budapest, 2008 . november 7 .

Dr. Lázár .ános

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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