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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 107 . §-a alapján a „Magyarország 2012. évi költségvetésérő l” szóló T/4365 . számú

törvényjavaslat T/4365/751 . számú egységes javaslatához az alábbi

Az egységes javaslat 8 . mellékletének I .cím 5. pontja az els ő bekezdést követően az alábbi bekezdésse l
egészül ki :

„5. Szakmai, taniigyigazgatási informatikai feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT : 1 595,1 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 750 forint/fő /év

A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános iskolákban ,
gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési -
oktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskola i
adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra az
általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
2011/2012 . tanévi nyitó, illetve 2012/2013 . tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma
alapján.

A támogatási összeg 50%-át a köznevelési és szakképzési feladatellátási kötelezettség állam által i
ellátásához szükséges adatszolgáltatásra alkalmas, és a további központi adatszolgáltatás — KIR, OSAP ,
diákigazolvány igénylés — követelményeinek megfelel ő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyvitel i
szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani . ”

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Indokolás

Az önkormányzatokról, a köznevelésről és a szakképzésről szóló törvények módosítása következtébe n

előálló új köznevelési feladatellátási struktúra egy összetettebb, átfogó informatikai rendszer meglété t
kívánja meg. Kiemelt szempontként jelenik meg, mivel a köznevelési feladatellátási kötelezettség állami

átvállalásával együtt az intézményfenntartói feladatok központi intézése válik szükségessé . Ez
elkerülhetetlenné teszi az intézményekben a központi irányítás számára nyújtott elektroniku s
adatszolgáltatást . Ez csak abban az esetben biztosítható, ha az intézményekben garantáltan működik az ilyen

adatszolgáltatásra alkalmas adminisztrációs rendszer . Amennyiben — a T/4365/726 számú kapcsolódó
módosító indítvány értelmében — módosul a törvényjavaslat 8 . számú melléklet I . fejezetének 5 . pontja

(Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása), megszűnik annak a garanciája, hogy az

állam az általa átvállalt feladatok ellátásához szükséges információkkal rendelkezni fog. Mivel a módosító
javaslat indoklásában leírt egyedi piaci alkuk nem garantálják, hogy az akkreditált szoftvert forgalmazó k

biztosítják valamennyi intézményben a szolgáltatást, javasoljuk a törvényjavaslat említett pontja eredet i
szövegének visszaállítását .

A szakképzésről szóló törvény olyan új központi adatszolgáltatási kötelezettséget jelenít meg — komplex
szakmai vizsgák központi nyilvántartása, ezen vizsgák informatikai támogatása és egy központ i
pályakövetési rendszer működtetése — amely szintén nélkülözhetetlenné teszi a központi adatszolgáltatásr a

alkalmas, az intézményekben használt szoftver működtetését .

Budapest, 2011 . december 19 .

'L.4--
Ékes Ilona

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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