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Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Pintér Sándo r

belügyminiszter úrhoz

„Vannak-e naprakész adataik? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

2011 . augusztus 31-én „Csökkent az iskolakerülések száma az iskoláztatási támogatás

megvonásának köszönhetően” címmel jelent meg a szociális tárca honlapján egy hír . Eszerint

„2007-ben a tankötelezettség megszegése miatt 25433 feljelentés érkezett, ezze l

szemben 2009-ben 44361 " .

Úgy vélem, hogy a szabálysértésekre vonatkozó adatok nem bizonyítják, hogy csökken t

volna az iskolai hiányzások száma, mint ahogyan az sem, hogy mennyi esetben került sor az

iskoláztatási támogatás felfüggesztésére .

A 2009-es adatok semmit nem mondhatnak arról, hogy volt-e, van-e összefüggés a

szabálysértések változó száma és az iskoláztatási támogatás szankciórendszere között, hisze n

nem tudjuk mennyi volt 2010-ben illetve 2011 els ő félévében a feljelentések száma .

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28 .) Korm. Rendelet 141 .§ (1)

bekezdés szerint ma is szabálysértés követ el az szül ő , akinek a gyermeke igazolatlanul a

jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, és ötvenezer forintig terjed ő

pénzbírsággal sújtható . Ez a szabályozás nem változott az iskoláztatási támogatás bevezetés e

óta. Így tehát jogosan merül fel az a kérdés is, hogy milyen változásokat mutatnak az adatok ,

a tények?



Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet ő államtitkár feladat- és hatáskörérő l

szóló 212/2010. (VII. 1 .) Korm. rendelet 37. § o) pontja alapján Ön felel a szabálysértési

szabályozásért, ezért kérdésem megválaszolása is az Ön feladatkörébe tartozik .

Tisztelettel kérdezem Miniszter Urat :

• Hány esetben indult szabálysértési eljárás a tankötelezettség elmulasztásáva l

kapcsolatosan, illetve hány esetben került sor pénzbírság kiszabására 2010-ben é s

2011-ben? Mindez hány családot illetve gyermeket érintett?

• Milyen mértékű igazolatlan hiányzások álltak a feljelentések mögött ?

• Miként változtak ezek az adatok az elmúlt három évben a különböző régiókban?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2011 . szeptember 23 .

Szűcs Erika

(MSZP)

országgyűlési képviselő
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