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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló T/10675 .
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1.A törvényjavaslat 3 §-át törölni javasoljuk :

A Kvtv . 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. a) pontjának második
mondata helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„A 16.2.2., 16.2.3., 17.1 . és 17.2 . pontokban szereplő jogcímek kivételével az e
törvényben meghatározott igénylési és elszámolási feltételeket kell alkalmazni a
2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre is azzal, hogy a normatív hozzájárulások
fajlagos összegeit 2010 . év január 1-jétő l augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetés i
törvény határozza meg.”]

2. A törvényjavaslat 5 §-ának (1)-(2) bekezdését törölni javasoljuk :

[(1) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg :

a) a Kvtv. 3. számú melléklete 15 . pontjában az „a 2009/2010. nevelési évre,
tanévre” és a „- 2010 . költségvetési évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész ,
továbbá a 16.1 .1 ., 16.1 .2 ., 16.2 .1 ., 16.2 .2., 16.2.3., 16.3., 16 .4., 16 .5 .1 ., 16.5 .2. a) és

b), 16.6.1 ., 16.6.2., 17.3 . pont első mondatában az „a 2009/2010. tanévre” és a „ -

2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész ,

b) a Kvtv. 4 . számú mellékletének 7. pontja,

c) a Kvtv. 8. számú melléklete IV. részének 2.2 .1 . a), b), c), d), e) és 2.2.2 .

pontjában a „- 2010. évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész



hatályát veszti .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a Kvtv. 3. számú melléklete
Kiegészítő szabályok 10. fi pontjában szereplő F2 = utáni szövegrészben a
„tanévre” szövegrész helyébe a „tanév els ő négy hónapjára” szövegrész lép . ]

Indokolá s

A törvényjavaslat a járulékcsökkenés és az EHO megszűnésének hatásaival számolva 2010.
január 1-jétől forrásokat von el az oktatási intézmények fenntartóitól . Sem az áfa
növekedésével, sem az inflációs hatásokkal nem számol . Teszi mindezt olyan normatívákkal ,
amelyek 2004 óta egyre kevesebbet érnek, számszer ű összegei pedig részben már 2009-ben
kisebbre zsugorodtak, mint 2002-ben voltak.

A normatív oktatási támogatások több milliárdos csökkentése az önkormányzatok
törvényben elő írt feladatellátását veszélyezteti . A közoktatásról szóló törvény (9) bekezdés e
szerint :

„A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évben

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át ,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és ne m
szüntettethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg . ”

A csökkentés egy darabig lehet pénzügyi, minőségi kérdés, egy ponton túl azonban az
alapfeladatok ellátását veszélyeztető alkotmányossági ügyé válik . Amikor már - fő leg
falvakban - az óvoda, az iskola beázik, dohos, majd összedől, nincs angolvécé, és fával
fűtenek, nincs fiatal jelentkező pedagógiai feladatra vagy tartósan nincs szaktanár, az álla m
nagymértékben kivonul a gyerekétkeztetésből, miközben a melegételt nem tudják a szülők
megfizetni, a cigánygyerekek életéből naponta órákat vesz el az egyébként költséges utazás ,
mert különben úgymond hátrányos helyzetű és szegregált, a szakképzés támogatása pedi g
csökken, de a szakiskolások harmada hullik ki az oktatásból, a fogyatékkal élőktől pedig
módszeresen veszik el életük minden szakaszában a lehetőségeket, az már alkotmányosan i s
kritikus helyzet . Idén a balliberális kormányok alkalmatlanságának és cinizmusának
köszönhetően elérkeztünk ehhez a ponthoz .

A 2010. január 1-jétől csökkenő tételek egy része megítélésünk szerint alkotmányellenes ,
mert a törvény szerint év közben az oktatás nem szervezhető át, ám a nagymértékben
romló feltételekre való felkészüléshez a fenntartóknak, a szül őknek nem áll elegend ő idő
a rendelkezésére. Ez azt is jelentheti, hogy az oktatásban való részvétel — mindenekel őtt a
kicsi, szórt és szegény településeket sújtva - aránytalan teherrel jár (pl . a sajátos nevelés i

igényű gyermekek esetén) és jelentheti azt is, hogy az oktatásban való részvétel ellehetetlenül

(pl. alapfokú művészetoktatási intézmények). Fenntartók tömege kényszerülhet a kormány

jogsértő lépése nyomán maga is jogsértésre, intézményei tanév közbeni megszüntetésére ,
átszervezésére, és gyerekek tömege indulhat új óvodát, iskolát keresni .

Az önkormányzatok már ma is olyan súlyos feladatellátási nehézségekkel küzdenek, hog y

mind szegényesebb módon látják el a feladataikat, intézmények sorát kényszerülnek bezárni ,

összevonni .



A nem önkormányzati intézményfenntartók még kevésbé tudnak pótlólagos forrásoka t
bevonni, ez egyenlő lehet a megsz űnéssel . Ezzel sérülhet az iskolaválasztás szabadsága és a
tanuláshoz fűződő jog.

A törvényjavaslat különösen súlyosan hat a művészetoktatásban érintettek körére . Körükben
fokozott a megszűnés veszélye, hiszen a forráskivonás mértéke évek óta folyamatos és %-
osan a legnagyobb . Mindezt betetőzi, hogy a kormányzati hivatkozással ellentétben ezt a
fenntartó tanév közben nem kompenzálhatja érdemileg magasabb térítési díjak kivetésével, a
közoktatási törvény 117 . § szerint ugyanis csak a törvény keretei között vethet ki magasab b
térítési díjat. A az emelkedő százalékos határok közt magasabb terítési díjak megállapítására
csak a következ ő tanév elején nyílik mód.

117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - foly ó
kiadások egy tanulóra jutó hányadána k
tizenöt-huszonöt százaléka a 115 . § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott esetben;

öt-tíz százaléka a 115 . § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éve n
aluli tanulóknál ;
tizenöt-harminc százaléka a 115 .

	

(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben ,
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál ;
húsz-negyven százaléka a 115 . § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben ;
huszonöt-ötven százaléka a 115 . § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben .

Aggályos a művészetoktatás finanszírozása a tanulói jogok oldaláról is . Az iskolák működési
feltételei az évek során radikálisan romlottak, nagy számban sz űntek meg, a térítési díjak az
elmúlt években jelentősen emelkedtek, ezért mintegy harmadával, 100 ezerrel csökkent a z
alapfokú művészeti iskolákban oktatott gyerekek száma . Ez a váratlan nagyarányú csökkené s

nem kizárólag a minősítés eredménye, amely tetemes forráskivonással járt, hanem annak az
egyébként sok forrásból tudott ténynek a jele, hogy a szülők nem tudták megfizetni a térítési

díjakat. A térítési díjak további emelése tehát együtt jár diákok tömegének a

művészetoktatásból való kirekesztésével . Nem a mentesül ő diákok kerülnek ki, hanem az

egyszerűen hátrányos helyzetű vagy a középréteg gyerekei, akik egyébként már villamos ,
busz bérletet se tudnak fizetni .

Az alapfokú művészetoktatásban alkotmányosan aggályos, hogy a térítési díjak csökkentés e
miatt oktatásuk költségei részben a társaikra hárulnak, a hátrányos helyzetű tanulók esetébe n
is csak a 2010-es költségvetési javaslat nyújt ennek fedezetéül pályázati támogatást :

(2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredményt ő l függően
csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - nem lehet kevesebb egy tanítás i

évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zenem űvészeti ág esetén tíz, má s

művészeti ág esetén húsz százaléka . E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében ne m

alkalmazható, tő lük térítési díj nem szedhet ő .

A fentiek alapján módosító javaslatunkat indokoltnak tartjuk .

Budapest, 2009 . október 8 .

Pokorni Zoltán Kósa Lajos

	

Kovács Zoltán
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