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határozata

az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzésérő l

A Magyar Köztársaság Országgy űlése az eljövendő generációk egészséges szellemi fejl ődése
és az esélyegyenl őség biztosítása érdekében, továbbá a magyar közoktatás színvonalának
megőrzése és fejlesztése iránt érzett felelőssége tudatában a következő határozatot hozza :

1. Felkéri a Kormányt, minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa a hely i
önkormányzatokat az általuk fenntartott, alapfokú oktatási intézmények zavartalan
működésének biztosítása érdekében .

Felkéri a Kormányt, terjessze az Országgyű lés elé az önkormányzatokról szóló 1990 .
évi LXV. törvény módosítását, amelyben a települések számára kötelez ő
önkormányzati feladatellátást területi hatályhoz köti, illetve, hogy ezen feladato k
ellátásához szükséges vagyontárgyakat forgalomképtelen törzsvagyonná nyilvánítja .

3. A fentiekkel összefüggésben felkéri a Kormányt, terjessze az Országgyűlés elé a
közoktatásról szóló 1993 . évi L)OIX. törvény módosítását is, amely a kötelező
közoktatási feladatok ellátását biztosító vagyontárgyak forgalomképtelenségét
biztosítja .

4. Ezen határozat a közzétételének napján lép hatályba .



INDOKOLÁS

Sajnálatos módon az elmúlt id őszakban számtalan hír jelent meg arról, hogy települési
önkormányzatok megszüntetnek fenntartásukban lév ő oktatási intézményeket . Legtöbb
esetben végleges, jogutód nélküli intézménybezárásról van szó, de esetenként a feladatátadás ,
illetve intézmény-összevonás útján kíván "szabadulni" az önkormányzat a fenntartó i
gondoktól .

Tudjuk, az önkormányzati alrendszer finanszírozása arcpirítóan szerény, az állami normatív a
a feladatellátás - így pl . az óvoda fenntartás, illetve az alapfokú oktatás-nevelés - töredéké t
sem fedezi. Így valóban komoly áldozatot kíván az önkormányzatoktól ezen intézménye k
működtetése. Másrészt egy település népességmegtartó képességét leginkább az befolyásolja ,
van-e működő óvodája, iskolája . Ezek hiányában, mint ahogy azt a '70-es évek körzetesítés e
már bizonyította, falvaink rohamosan elnéptelenedtek . A jelenlegi folyamat azonban má r
városaink oktatási rendszerét is érinti . Meggyőződésünk, hogy az iskolahálózat megőrzése ,
ső t, annak bővítése lehet csak Magyarország felemelkedésének, megerősödésének záloga, így
településeinket - az állam fokozottabb szerepvállalása mellett - arra kell ösztönöznünk, hogy
gazdálkodási nehézségeiket semmiképpen sem iskolabezárások útján próbálják megoldani .

A javaslat célja, hogy egyrészt a kötelező feladatellátás a település területén történjen meg ,
másrészt az intézmények működési biztonságát a velük kapcsolatos vagyontárgya k
elidegeníthetetlensége is szolgálja .



országgyűlési képviselő

képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján — benyújtom az önkormányzati közoktatási
intézményhálózat megőrzésérő l szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2011 . április 4
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