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a Nemzeti Iskolamentő Alapról
1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy hozza létre a Nemzeti Iskolamentő Alapot az átmeneti
költségvetési zavar miatt iskolabezárásra, -összevonásra, -átszervezésre vagy -átadásra kényszerülő
önkormányzatok kisegítésére.
2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az Alapból vissza nem térítend ő támogatást nyújtso n
azon önkormányzatok részére, amelyek 2011 . május 15-ig kezdeményezték egyes oktatási
intézményeik bezárását, -összevonását, -átszervezését vagy más fenntartónak való átadását, é s
vállalják, hogy a támogatás igénybevétele esetén az általuk fenntartott általános iskolát, középiskolát ,
szakiskolát vagy kollégiumot a támogatás igénybevételét követ ő 3 évig nem szüntetik meg, ne m
vonják össze másik intézménnyel és nem adják át más fenntartónak .
3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a 2011-es évben a Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetéséről szóló 2010 . évi CLXIX . törvény 1 . melléklet XVII . Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet 16 . Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2 . Ágazati célel őirányzatok alcím, 41 . Turisztikai
célelőirányzat jogcímcsoport terhére 500 millió forintot csoportosítson át az Alap javára .
4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletébe n
szabályozza az Alapból nyújtható támogatás mértékét és igénybevételének részletes feltételeit .
5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2011 . október 1-jéig nyújtsa be az e határozat 2 .
pontjában meghatározott intézmények fenntartható működtetéséhez szükséges törvénymódosításoka t
és a 2012 . évi költségvetés oktatásfinanszírozási kiadásait is eszerint tervezze .
6. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Kaposvártól Budapestig, Bonyhádtól Kistarcsáig, Székesfehérvártól Kazincbarcikáig sok ezer szül ő,
gyerek és pedagógus tiltakozik a jobbára sem a gyerekszám csökkenésével, sem más ésszer ű okkal
nem indokolható iskolabezárások, intézményátszervezések ellen . Ideje, hogy a Magyar Országgy űlés
meghallja a szülői közösségek, gyerekek és pedagógusok hangját !
A Fidesz-kormány cserbenhagyta az iskolafenntartó önkormányzatokat . Közülük most országszerte
sokan kényszerűségb ől válnak meg iskolájuktól, középiskolájuktól, kollégiumuktól, minden szülői
tiltakozás és a magas intézmény-kihasználtsági mutatók dacára . A Kormánynak cselekednie kell, hog y
kényszerűségb ől egyetlen önkormányzat se zárjon be közoktatási intézményt . Ennek eszköze a

Nemzeti Iskolamentő Alap, amely egy közoktatási krízisalap, és oldani hivatott az iskolabezárás i
kényszert, addig is, amíg a Kormány ki nem dolgozza a hosszú távú megoldást .

Tudjuk, hogy az önkormányzatok többsége valóban kényszerhelyzetben van, hiszen a közoktatási
normatívák, ahogy eddig, úgy jelenleg sem elégségesek az intézmények finanszírozásához, miközbe n
az újabb és újabb megszorítások miatt tovább sz űkült a mozgástér. Az tehát nem újdonság, hogy a
normatívák egyre csökkenő mértékben fedezik a közoktatási kiadásokat . Eddig jobbára csak a
szegényebb, csekély saját bevétellel rendelkező önkormányzatok kerültek bajba, de a forráso k
szűkítése, valamint az önkormányzatok egyre növekvő eladósodottsága mára odáig vezetetett, hog y
már egyes, korábban „gazdagnak” számító települések is nehezen teremtik el ő az intézményei k
működtetéséhez szükséges plusz-forrásokat, a szegényebb településeken pedig tovább súlyosbodott a
helyzet .

Ezért van szükség arra, hogy az Országgyűlés felszólítsa a Kormányt, hogy azonnali hatállyal hozza
létre ezt az „oktatási önhiki” alapot, melynek forrásaira mindazon önkormányzatok pályázhatnának ,
amelyek már bejelentették intézménybezárási, -átszervezési vagy -átadási szándékukat, de enne k
végrehajtását most felfüggesztik . Ez az átmeneti megoldás időt adna a Kormánynak, hogy az év
végéig teremtsen meg egy igazságos és kiszámítható oktatásfinanszírozási rendszert, a települések é s
budapesti kerületek vezetőinek pedig garantálná, hogy egyikük se kényszerüljön akarata, a gyerekek ,
szül ők, választók akarata ellenére megválni jól és megfelel ő kihasználtsággal működ ő iskolájától,
középiskolájától, kollégiumától .
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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Nemzeti Iskolamentő Alapról
szóló országgy űlési határozati javaslatot .
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