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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 43 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Előttünk van egy kiegészítő ajánlás, ezek kapcsolódó módosító javaslatok. Van 
előttem néhány, tegnap megbeszélt javaslat, amit majd javaslok, hogy bizottságiként adjuk be, 
és eszerint haladunk tovább. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba-vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat 

Egy napirendi pontunk van, a kapcsolódó módosító javaslatok, illetve a bizottsági 
javaslatok megbeszélése, eldöntése. Jövő hétfőn fogunk szavazni ezekről. Jelzem a Fidesz-
KDNP-frakció tagjainak, hogy hétfőn délelőtt lesz frakcióülés, ahol adott esetben el tudjuk 
dönteni, ahol vita van a frakció, illetve a kormány között, tehát nekünk hétfő délelőttre már 
nem kellene bizottsági ülést tenni. (Dr. Hiller István: Ez egy fontos információ az 
ellenzéknek!) Az ellenzék előtt nincs titkunk. (Derültség.) 

Az előfordulhat, hogy a két érintett bizottság, az emberi jogi és az önkormányzati is él 
bizottsági javaslattal, akkor pedig feltehetően az ülés alatt össze fogom hívni a bizottságot, 
mert arról döntenünk kell majd a szavazást megelőzően. Tehát ez feltehetően az interpellációk 
vagy a kérdések alatt lesz.  

A kapcsolódó módosító javaslatok és bizottsági indítványok megtárgyalása 

Kezdjük akkor el, egyelőre ebben a sillabuszban szereplőkkel. A 20/1-es dr. Hoppál 
Péter képviselőtársunk javaslata, ahol egy általam nehezen megfejthető javaslatot tesz a 
képviselő úr, korábban többcélú intézmény, most tekintsünk el annak a kibogozásától, hogy 
ezek … (Megérkezik az ülésre dr. Madarász Hedvig és Brassói Sándor.)  

Köszöntöm a tárca képviselőit. Előttetek van ilyen kiegészítő ajánlás nevet viselő 
anyag? (Brassói Sándor: Igen.) Nagyon reméljük, hogy van, és reméljük, hogy véleményt is 
tudtok róla mondani. 

Ahol járunk, az a 20/1-es javaslat, Hoppál Péter képviselő úr javaslata, amelyik a 
többcélú intézmények szétválasztásával kapcsolatos, az 5. § (1) bekezdését módosítaná. 
Beiktat egy „korábban” kifejezést, néhányat pedig kivesz. Mi erről a tárca véleménye, 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Alapvetően az az álláspontunk, hogy az, ami egy korábbi benyújtott módosítóban szerepel 
nálunk, úgy emlékszem, hogy az jobban kezeli, az eredeti javaslat jobban kezeli a „korábban” 
nélkül is ezt a feladatrendszert, mint a korábban beépített kifejezés, mert a korábban amúgy is, 
így, hogy mikor korábban, tehát ez viszonylag nehezen megfogható. Tehát nem felel meg 
olyan értelemben a pontos definíciónak. Ezért inkább azt mondanánk, hogy e nélkül is az 
egész feladatstruktúra érthető és világos. Tehát nem támogatnánk így. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nincs. A bizottság 

véleményét kérem. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, 
de egyharmadot kapott. 

A 49/1-es Brájer Éva javaslata, ez a MIK-ekre vonatkozik. Ez egy új verzió? 
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BRÁJER ÉVA (Fidesz): Nem új verzió, hanem egy továbbfejlesztett verzió, amely azt 
mondja, hogy ha a MIK infrastruktúrája mégsem elégséges, akkor nyilván ott az 
önkormányzat segítsen be. 

 
ELNÖK: Világos. Szükség esetén a területileg illetékes önkormányzat megkereséséről 

gondoskodik, ha ez nem lehetséges, mármint az elhelyezés nem lehetséges. 
Tehát a javaslat lényege, hogy ahol van MIK, oda, illetve a területileg illetékes 

önkormányzat megkeresésével gondoskodik. Ki? Ki az alanya a második mondatnak? (Brájer 
Éva: A kormányhivatal. Mivel az övé volt a MIK, ami most megszűnt.) A kormányhivatal 
gondoskodik a járási tankerület elhelyezéséről. A tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ilyen 

formában nem tartjuk szerencsésnek ezt a módosítást. Tehát a kormányhivatalt bevonni ebbe 
a feladatrendszerbe szerintünk nem indokolt. Itt két különböző szerv elhelyezéséről van szó. 
A kormányhivatal nélkül is ilyen struktúrában működőképes lehet. 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
BRÁJER ÉVA (Fidesz): Azért nem tudjuk kihagyni a kormányhivatalt, merthogy az 

éppen megszűnőben lévő MIK-ek a kormányhivatalhoz tartoznak. Tehát nyilván valaki kell 
hogy tárgyaljon a megszűnő MIK-ek nevében. Ez nem lehet más, csak a kormányhivatal. 

Egyébként Gloviczki államtitkár úrral az előző bizottsági ülésen egyeztettük ezt, és azt 
mondta, hogy ha jön hozzá egy kapcsolódó, merthogy az volt az aggálya, hogy mi van akkor, 
ha a KIK-nek magasabb a létszáma, mint a megszűnőben lévő MIK-nek vagy a MIK egy 
részének. De én azt feleslegesnek tartom, hogy miután úgyis át kell vennie a KIK-nek egyes 
MIK-ben dolgozókat, az íróasztaluk, székük ott van, az irodahelyiség ott van, akkor miért 
kell, hogy ez az önkormányzat külön gondoskodjon erről, miután ott marad üresen az 
irodájuk? Tehát szerintem logikus, hogy akkor a KIK hadd használja ezt, és egyébként, ha 
nem elégséges, az önkormányzat segítsen plusz irodával, asztallal, székkel és egyéb technikai 
eszközökkel. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még két 

dolgot tennénk hozzá itt Hedviggel. Az egyik: itt pontosítanám azért, a MIK nem része a 
kormányhivatalnak, mindegyik a KIM-nek a fejezeti előirányzatai közé tartozó szerv. A 
kormányhivatal a közigazgatási hatósági feladatokkal foglalkozó megyei illetékességű, illetve 
annak járási szervezeti egysége, amelyek a járási kormányhivatalok, a MIK maga, mint 
intézményfenntartó központ, rendszer fölött a kormánymegbízott valóban gyakorol 
középirányítói jogköröket, de egyébként pedig a közvetlen fenntartói feladatokat a MIK felett 
a közigazgatási és rendészeti miniszter gyakorolja. Tehát nem szervezeti egysége és nem 
alárendelt pozícióban van a MIK a kormányhivatalhoz képest. 

Tehát ezért gondolnám azt, hogy itt a két feladatot, tehát a közigazgatási feladatot, 
illetve a köznevelési, szociális, egyéb fenntartói feladatot összemosni nem kellene ebben az 
esetben. Tehát ez kvázi a kormányhivatal nélkül is lefuttatható eljárásrend lenne. Egyrészt ezt 
mondanánk. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én pedig azzal egészíteném ki, hogy ez a módosító indítvány az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslat 10. §-át teljes egészében lecserélné. A 10. § szól arról, hogy a KIK 
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használati jogot kap az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon felett, amely a fenntartói 
feladatokat szolgálja. Tehát ezt a részét az eredeti javaslatnak nem látjuk. 

A tegnapi bizottsági ülésen az hangzott el helyettes államtitkár úr részéről, hogy azt 
látnánk járhatónak, ha ezt a szabályt egészítenénk ki azzal, hogy ha a MIK által használt 
épületben is elhelyezhető a Központ, akkor az önkormányzat mentesül a kötelezettségei alól. 
Az itt benyújtott módosító indítvány viszont teljesen lecseréli az eredeti javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Erre készült egy bizottsági indítvány. Ez a 10. §. Ezzel 

az a probléma, hogy ennek a jogszabálynak az alaplogikája az, hogy a KIK elhelyezését 
alapvetően az önkormányzatra terheli, nem a kormányhivatalra. Tehát az biztosan nem jó, 
hogy a kormányhivatalnak kell gondoskodnia, az önkormányzatnak kell sajnálatos módon 
gondoskodnia, ha nem fér be a korábbi MIK-irodákba a KIK. Szalai Lucia készített a tegnapi 
ülésen elhangzottak alapján egy tervezetet, aminek a logikája az, amit Hédi elmond, 
érvényben tartja a 10. §-t, azzal a kiegészítéssel, hogy az átadott feladathoz igazodó 
mértékben – korábban erről beszéltünk -, amennyiben arra a Központnak a feladatai 
ellátásához szüksége van, a Központ ingyenes használatába kerül. 

Kiegészíti egy (2) bekezdéssel, amelyik így szólna: amennyiben a tankerület székhelye 
szerinti településen megyei intézményfenntartó központ működik, a tankerületet annak 
ingatlanában kell elhelyezni, ha ez lehetséges. Ha ez akadályba ütközik, a tankerület 
székhelyének elhelyezéséről a székhely szerint illetékes települési önkormányzat 
gondoskodik. Ez az, amiről itt az asztal két végén beszéltünk. 

 
BRÁJER ÉVA (Fidesz): Akkor ebben az esetben visszavonom az én kapcsolódómat. 
 
ELNÖK: Ezt a bizottsági módosítót tudja támogatni a tárca? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Akkor Brájer Éva visszavonta a maga javaslatát. Tudunk erről most dönteni? 

A MIK-esről? Döntsünk! Aki egyetért egy ilyen bizottsági módosító indítvány benyújtásával, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyetértettünk vele. Akkor ez rendben van. 

A 101/1-es dr. Vitányi István képviselő úr a bizonyos iskolabusz-kérdést cizellálja. Mi 
a tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ilyen 

formában semmilyen módon nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: A tárca nemet mond. 23. §. Ez is felmerült már a tegnapi ülésünkön. Erre is 

készített Szalai Lucia a tegnapi vita alapján egy javaslatot, amelyiknek a szövege úgy 
hangzik, hogy ebben a tanévben, tehát a most folyó tanévben a Központ a kötelező felvételt 
biztosító iskolába történő utazásról a tanuló lakóhelye szerint illetékes települési 
önkormányzattal közösen gondoskodik. A Központot terheli az utaztatásra szolgáló jármű 
használatának, a tanulók utaztatásával összefüggésben felmerülő költségei. Amennyiben az 
önkormányzati fenntartó a tulajdonában álló szállító járműről maga gondoskodott, annak 
használatát a 2012/13-as tanév végéig biztosítja. 

Tehát ez az, amit kimondana ez a paragrafus, hogy ez a Központot terheli. 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tulajdonképpen tárcaálláspontot mondunk, nem kormányálláspontot, de ilyen szempontból 
szerintünk ez viszonylag megfelelő és támogathatónak tűnik. 

 
ELNÖK: Ettől eltér némileg Vitányi István képviselőtársunk javaslata, de tartalmában 

szerintem nem. Szavazzunk akkor először a Vitányi-féle javaslatról, a 101/1-esről, ha nincs 
kérdés. (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 1 igen. A 
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Ki az, aki az imént ismertetett és tárca által támogatott javaslattal egyetért? (Szavazás.) 
A bizottság egyetértett. 

A 102/1-es Vitányi István javaslata. A felvételi körzetet, köznevelési fejlesztési tervvel 
összhangban, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, mindezeket a 
kormányhivatal határozza meg. Mi a tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyértelműen nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Miért nem? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Két okból 

nem. Az egyik: azt mondja, hogy a felvételi körzetek meghatározásában figyelembe kell 
venni a helyben kialakult állapotokat. Tehát a helyben kialakult nem igazán világos, hogy 
miről szól, ettől függetlenül a jelenlegi, úgymond a hatályos szabályozás a köznevelési 
törvényben ennél pontosabban fogalmazza meg ezeket a feladatokat. A kormányhivatal 
értelemszerűen, amikor a fejlesztési tervet készíti a miniszter részére, az Oktatási Hivatal 
koordinációjában, nyilván figyelembe fogja venni ezeket a helyzeteket, ezt nem kell 
kimondani, mert ez evidencia. 

Az utolsó mondat, hogy a másik oldalon pedig a felvételi körzetek meghatározásánál a 
megyei és járási határokat nem kell figyelembe venni. Ezt ilyen expressis verbis kimondani 
nem tartjuk indokoltnak, merthogy alapvetően a tankerületi rendszerben a feladatellátás, 
különösen a kötelező felvételt biztosító intézményeknél a kijelölés alapvetően a tankerületi 
rendszerben kell megvalósuljon. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Azt szeretném jelezni, hogy az 

országnak számos területén, főleg ahol aprófalvas települések vannak, a megyehatárok - 
amelyek nyilván nem most alakultak ki, hanem iksz idővel ezelőtt – nincsenek tekintettel 
különböző kisebb régiók természetes összetartozására, akár települési szinten is. 

Másképpen fogalmazva: az elmúlt időkben nagyon sok helyen volt úgy települések 
közötti együttműködés, akár az iskoláztatás terén is, ami megyehatárokon átnyúlva alakult ki, 
mert egész egyszerűen a megyehatárok szélén elhelyezkedő települések egymással 
organikusabb egységet alkottak, mint azzal a megyével, ahová egyébként papírforma szerint 
tartoztak. 

Amit Vitányi képviselő úr javasol, az a bihari térség, ez tele van kistelepülésekkel, 
főleg annak a déli része, ebből a szempontból a megyehatár, mint közigazgatási határ a való 
élet vonatkozásában eddig sem jelentett igazából határt, hanem sokkal inkább határ az, hogy 
milyen távolságok vannak máshonnan nézve. 

Én abból a megközelítésből, hogy az életszerűen korábban is kialakult települések 
együttműködésére épülő kapcsolatokat ne verjük szét, ne okozzunk több problémát, én ezt 
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megfontolandónak tartom. Lehet, hogy a „kell” szó nem szerencsés, lehet, hogy más 
megfogalmazást kellene használni, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy ezt érdemes 
lenne mérlegelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

A 102/1-es javaslatról kell döntenünk. A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A 
bizottság sem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 105/1-es Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné javaslata, amelyik az igazgató 
véleményének figyelembevételét írja elő a Központ vezetőjének a munkáltatói jogok 
gyakorlása során. Parancsolj! 

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Azt szeretném javasolni, hogy a következővel együtt 

tárgyaljuk, mert az ennek alternatívája. 
 
ELNÖK: Ez a „kikérése után”, tehát nem kell figyelembe venni, csak ki kell kérni, a), 

b) verzió. Nyilván a második gyengébb, az első gyakorlatilag vétójog, a második csak egy 
felhívás keringőre. Az első azt mondja, hogy figyelembe kell venni, a figyelembevételével az 
udvariasan, de azt mondja, hogy figyelembe kell venni. Mi a tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Értjük a 

felvetést, nagyon sok igazságtartalma van, különösen a 105/2-esnek, tehát az sokkal 
szimpatikusabb számunkra, mint a 105/1-es, mert azt így nem tudnánk semmilyen módon 
támogatni. Némi módosítással, esetleg egy bizottsági módosítóval alakítva rajta, lehetne ebből 
létrehozni egy számunkra teljesen elfogadható változatot, ugyanis itt fontos az intézmény 
vezetője esetében beépíteni még azt, hogy az általa vezetett intézmény vonatkozásában, 
hiszen ez csak arra vonatkozhat. 

A másik pedig itt a figyelembevétel és javaslatának kikérése. „A véleményét 
figyelembe kell venni vagy figyelembe lehet venni” fordulat valószínűleg szerencsésebb 
lenne. 

 
ELNÖK: Sándor, ne haragudj, hogy azt mondom, hogy önellentmondás van a 

szavaidban, mert a „véleményét figyelembe kell venni” más, mint a véleményének kikérése. 
Megtudom a véleményét, ki kell kérnem a véleményét, de ha akarom, figyelmen kívül 
hagyom. Ez adja a mozgásteret a járási tanfelügyelőknek vagy igazgatóknak, hogy ne 
bántsam őket, szegényeket. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Akkor 

inkább a javaslatára. 
 
ELNÖK: A 105/2-es akkor úgy elfogadható a tárcának, hogy ha a személyi döntéseket 

az adott intézményvezető vagy az adott intézmény vezetőjének – a ragokat majd helyre kell 
rakni – javaslatának kikérése után hozza. Pánczél Károly! 

 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én… 
 
ELNÖK: Bár erre joga van a Központ vezetőjének most is. 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Én akár a szigorúbbat is támogatni tudom, hogy a 

véleményének a figyelembevételével, mert a mai köznevelési törvényben is, mint előzőleg a 
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közoktatási törvényben, az iskolában folyó életért, az iskola mindennapjaiért az igazgató felel, 
mindenért, ami ott történik az iskolában. 

 
ELNÖK: Eddig ő felelt. 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Ha elmegy a matematikatanár nyugdíjba, az az én 

privát véleményem, hogy egy matematikatanár nélkül lehet boldogabb és szebb az élet az 
iskolában, de mégiscsak kell pótolni. (Derültség.) Hogy lesz felvéve a matematikatanár? Meg 
se kérdezik az igazgatót, hogy ki fog az iskolájában dolgozni? 

Tehát én ezt egy nagyon fontos javaslatnak tartom, és a szigorúbbat is el tudom 
fogadni. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mint matematikatanár, nem tudom elképzelni a boldog 

életet az iskolában matematikatanár nélkül. (Derültség. – Dr. Hiller István: Nagy frakció, sok 
baj!) Tehát az első frakcióvita. 

A régi rendszerben én is elképzelhetetlennek tartottam volna. Most nem tudom, a 
kormány most meglehetősen másként képzeli el az iskolák működtetését, mint ahogy eddig 
volt. Én minimum a 2-est mindenképpen megszavaznám, viszont azért szóltam hozzá, mert 
szerintem nem kell ide az „adott”. Teljesen világos, hogy az intézmények által fenntartott 
köznevelési intézményben a személyi döntéseket az intézményvezető javaslatának kikérése 
után hozza. Tehát szerintem világosan és egyértelműen benne van, úgyhogy szerintem az 
„adott” fölösleges. Tehát amit Dóra leírt, az a javaslat szerintem jó. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Esetleg 

még annyit tennék valóban hozzá, hogy a köznevelési törvényben számos pontban 
szerepelnek ezek az egyeztető fórumok, tehát az ilyen különböző döntések meghozatala előtt. 
A véleményének kikérésével fordulat szerepel leginkább benne. Tehát ha itt a javaslatának 
kikérése helyett a véleményének a kikérése után hozza, akkor ezzel megvalósul az, hogy 
úgymond nem von el az intézményvezetőtől jogosítványokat ez a passzus, hiszen ha a 
„figyelembevételével” lenne, akkor nyilván elvonná, akkor egyetértési joga lenne az érintett 
szereplőnek. 

Ezért ha a „véleményének kikérésével” kerülne bele a 105/2-be egy bizottsági 
módosítóval, az megfelelne szerintem annak a célnak, amit Dúró Dóra javasolt. 

 
ELNÖK: Jó, ne ragadjunk le nagyon, mert van még két tucatnyi módosító javaslat 

előttünk. Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A javaslat kikérése, az pedig szerintem egy 

árnyalatnyival erősebb, mint a vélemény kikérése, hiszen ott egy konkrét javaslatot tesz az 
igazgató, hogy ez lesz a matematikatanár, az más kérdés, hogy mi a matematikatanár-
jelöltekről a véleménye. 

Én az eredetit tartanám jobb megfogalmazásnak. Tehát ezekben az esetekben az 
intézményvezető legalább egy javaslatot tehessen, aztán vagy döntenek vagy nem. 

 
ELNÖK: Szavazzunk a 105/2-esről, ha a bizottság igent mond, akkor ez a javaslat, ha 

nemet mond, akkor pedig előterjesztek egy „vélemény” szót használó bizottsági javaslatot. 
Szavazzunk! A 105/1-es az erősebb, a vétójogos, az intézményvezető vétójoga. A 105/2-es a 
vélemény kikérésére vonatkozik. 

A 105/1-esről szavazunk először. Aki ezzel egyetért, most szavazzon! (Szavazás.) 10 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás.  
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A 105/2-es, ami ennek alternatívája, a gyengébb verzió, akkor ha jól sejtem, ezt 
visszavonja Dóra, és erről nem szavazunk. (Kucsák László: Lehet, hogy életben kellene 
tartani, a tárca nem támogatta.) Jó, szavazzunk a 105/2-esről. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság ezt is támogatta. 

A tárca egyiket sem támogatta, hanem egy új verzióra tett szövegszerű javaslatot, de a 
bizottság ezt nem fontolta meg. 

Ezt a 105/3-as javaslat követi, Révész Máriusz képviselő úr javaslata, aminek a 
lényege, hogy különválasztja a 3 ezer fő alatti és a 3 ezer fő feletti önkormányzatok esetében, 
hogy mi a feladata a működtetőnek, és ezt szépen leírja. Mi a tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja a javaslatot, és ha egy rövid indoklást hozzáfűzhetek, hogy miért nem, ennek 
az elsődleges oka igazából az, hogy erről egyszer az Országgyűlés már döntött 2012 
júniusában, júliusában, ez a jelenleg hatályos szöveg kihirdetésre került. Ennek meg is történt 
egy módosítása az egészségügyi vonatkozású törvénycsomagban, hatályba is lépett, és ezzel 
összefüggésben módosításra is került az a kormányrendelet, amelyik a települési 
önkormányzatok számára a működtetéssel kapcsolatos vállalás lehetőségét, illetőleg a 
működtetésről való lemondás lehetőségét szabályozza. 

Ezeknek a jogszabályoknak, amelyek működőképes, kihirdetett jogszabályok, a 
határideje a működtetéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában 2012. november 15-e, ami 
holnapután van. Tehát most egy ilyen szabályozási körnek a befogadása gyakorlatilag 
ellehetetlenítené az összes kormányzat vonatkozásában a döntéshozást egyrészt, másrészt 
pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve az érintett tárcák az önkormányzati vállalások 
függvényében fogják még költségvetési módosítókkal a 2013. évi költségvetést módosítani, 
előkészíteni. 

Ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása, kihirdetése, hatálybalépése 
valószínűsíthetően november vége, tehát ha ez a szabály bekerülne, az felülírná az összes 
korábbi jogerősen, jogszerűen bekövetkező önkormányzati döntést. Tehát ez az egyik ok, ami 
miatt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ki kér szót ezzel kapcsolatban? Horváth István szeretne szólni. A bizottság 

hozzájárul ahhoz, hogy szót kapjon? (Szavazás.) A bizottság megszavazta. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! Két mondatot szeretnék mondani. Az egyik: ha van intézmény, ami nem 
helyiérdekű, az a kollégium. Tehát ha az államosítás valamilyen szempontból egy intézményt 
érintene, ennek a működését is, az a kollégium. 

A második megjegyzésem pedig: jelen pillanatban akkor az a helyzet áll elő, hogy ha 
egy 5 ezres kisváros működtetni akarja az általános iskoláját, ezt csak akkor teheti meg, ha az 
egyébként abszolút érdekeltségébe nem tartozó kollégiumot is felvállalja, tehát 
kényszerhelyzetbe kerül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Világos. Érinti ez a Révész Máriusz-féle javaslat a kollégiumot? Nekem nem 

tűnt most fel. A megjegyzéseidet eltettük oda, ahol majd kell, lesz kollégiumos javaslat talán, 
de most… (Horváth István: Azt hittem, hogy a kollégiumról van szó.) Nem, még nem. Kíván-
e másvalaki hozzászólni a 105/3-ashoz. (Nincs jelzés.) A tárca nem támogatta, elmondta az 
érveket, futó folyamat részesei vagyunk egy, már megszületett törvény alapján. (Révész 
Máriusz: Visszavonjam?) Szabad belátásodra bízom. (Révész Máriusz: Ha elnök úr egy kicsit 
is ösztökél rá, visszavonom.) Én ösztökélnélek. (Révész Máriusz: Akkor visszavonom.) 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Betartotta a szavát. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Máriusz visszavonta a javaslatát. Ezek a kiegészítő 

ajánlásban szereplők. 
Van előttünk számos elkészült bizottsági módosítóra vonatkozó javaslat. Az egyiket az 

Igazságügyi Minisztérium juttatta el hozzánk, és kéri, hogy fontolja meg a bizottság.  
Ennek a lényege, hogy a 13. §-t egészíti ki (3), (4), (5), (6) bekezdéssel. Ha 

megengeditek, én ezt megpróbálom felolvasni és aztán szóban értelmezni. Az egész 
egyébként arról szól, mi történik akkor, ha nincs megállapodás az önkormányzat és a KIK 
között, ki a fellebbvitel, hogyan dől el ez a dolog. 

A javaslat így hangzik: ha a felek között a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt 
határidőig nem jön létre vagy nem teljes körűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős 
miniszter december 20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal 
dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. 

A (4) bekezdés: a bekezdés szerinti közigazgatási határozattal – továbbiakban: 
közigazgatási határozat – szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a 
felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban határoz, az eljárásra a polgári perrendtartásról 
szóló rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az (5) bekezdés: a közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye, 
a bíróság a perben soron kívül jár el, a bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja. 
Ha az oktatásért felelős miniszter határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását 
követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, az oktatásért 
felelős miniszter a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot 
visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási határozat 
visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti. 

Ez egy kényes pont, ha nincs megállapodás az önkormányzatok és a KIK vezetői 
között. Analógiaként ismerjük a járási törvényt, ahol a kormányhivataloknak adta meg a 
törvény a jogot, hogy döntsön, illetve határozattal pótolja a megállapodást, tehát precedens 
már van erre a sajátos eljárásra. Itt ha jól emlékszem, az eredeti verzió a KIK és az 
önkormányzat vitájában a kormányhivatalt citálta volna be, amelyben úgy látom, hogy a 
kormányhivatalt felügyelő miniszter kezdeményezi, hogy ő köszöni szépen, nem szeretne 
döntőbíró lenni, hanem lesz kedves az emberi erőforrások minisztere dönteni ebben a 
dologban, elkerülendő a kormányon belüli tárcavillongásokat. 

Tehát az eredeti verzió is egy kormányszervhez helyezte a határozattal való pótlás 
jogát. Ez annyiban más, hogy a kormányhivatalt nem hozza be döntőbíróként, hanem az 
ágazatilag illetékes miniszternek adja meg ezt a jogot, a többi bírósági felülvizsgálat 
lehetősége értelemszerű. 

A tárca álláspontja ezzel a verzióval kapcsolatban megtudható? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

ezt a változatot mi most ismertük meg hivatalosan, tehát ez nem volt elegendő lehetőség. 
Most még egyelőre nincs erről álláspontunk. 

 
ELNÖK: A képviselő urak és hölgyek álláspontját szeretném megtudni. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérdezni szabad? 
 
ELNÖK: Természetesen.  
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra bármiféle 
irányelv, hogy a megállapodást milyen határidővel kell megkötni. Mi az a pont, amikor 
kiderül, hogy nincsen megállapodás? 

 
ELNÖK: Szerintem a törvény alapszövege erre kitér, december 15. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez a december 15-e? 
 
ELNÖK: És a miniszternek akkor 5 napja van, hogy felmondja ezt… 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ezt én támogatom, feltétlenül a minisztert javaslom, 

ilyenkor járjon el a miniszter. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Egy kicsit nehéz így hozzászólni, mert nem látjuk a 

szöveget, de megpróbáltam megjegyezni, ahogy felolvasta elnök úr. Tehát itt az az 
aggodalmam, hogy helyismerete valóban a kormányhivatalnak van, tehát mondjuk a 
megyében lévő ilyen jellegű ügyekben, egyébként is az összes többi ilyen ügyben ő szokott 
eljárni. 

Tehát én mindenképpen ezt azért megfontolandónak tartom a magunk részéről, hogy 
biztos, hogy egy ilyen értelmű döntőbíráskodást a miniszterre kell-e bízni, azzal együtt, hogy 
persze, mindannyian abban reménykedünk, hogy nem nagyon lesz ilyen, de úgy, ahogy a 
kormányhivatalok esetében is volt, a járások kialakulása esetén is volt, hogy melyik település 
hová tartozzon, nem sikerült megegyezni, kénytelen volt a kormányhivatal döntést hozni. És a 
járások kialakulására vagy azzal összehasonlítva valami hasonló problémáról lehet csak szó. 

Tehát igazából ebben valóban gyakorlata van a kormánymegbízottaknak. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak szeretném megjegyezni azt, hogy az analógiát 

értem, csak szerintem nem helyénvaló, ugyanis a járások kialakításánál illetékességi határokat 
állapítottak meg, esetleg azt, hogy hol legyen a székhelye, és ott vagy megegyeztek egy 
önkormányzattal vagy éppen egy másik önkormányzattal egyeztek meg. 

Itt pedig arról van szó, hogy egy önkormányzat, amelynek bejegyzett tulajdona van 
valahol, arról kellene úgymond rendelkezni. Tehát itt ebből a szempontból a dolog egy kicsit 
másabb, ahogy én értelmezem. Nem biztos, hogy ez az analógia jogilag így rávetíthető erre a 
kérdéskörre. Ezt csak úgy felvetem, hogy nem árt ezen elgondolkodni. 

 
ELNÖK: A járások esetében is tulajdonról, személyekről kellett megállapodni, tehát 

ugyanaz a probléma. A kérdés az, hogy ki hozza meg ezt a megállapodást pótló határozatot: a 
kormányhivatal vagy a miniszter. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bár az 

ügyben természetesen nincs még véleményünk, de azt azért megfontolásra javaslom, hogy itt 
egy közigazgatási döntésnek kell megszületnie. Egy döntés vonatkozásában nagyon lényeges 
az, hogy ez alapos helyismeretre, az adott helyzetre, az előzményekre épüljön. 

Tehát ilyen szempontból valóban megfontolandó az, hogy tudhat-e egy, az adott 
helytől, egy adott tankerülettől viszonylag térben távol lévő szervezet, ráadásul egy miniszter 
döntést hozni, gyakorlatilag 3-4 napon belül, amikor az adott ügyben a tervezésben nyilván az 
érintett közigazgatási szervek helyben kellő előzménnyel rendelkeznek, és kellő kapacitással. 
Ez csak egy elgondolkodtató dolog. 
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ELNÖK: Szavazzunk róla! Nekem egyébként az a személyes véleményem, hogy jobb, 

ha a konfliktust a tárcán belül rendezi az érintett miniszter, és nem egy másik tárca 
hatáskörébe utalja ezt át. De ezt majd valamelyik másik bizottság szerintem be fogja nyújtani, 
van egy ilyen érzésem, hogy nem az a feladós típus a KIM. Mindenesetre mi szavazzunk róla, 
hogy a felmerülő szempontok alapján benyújtsunk-e egy ilyen módosító javaslatot vagy sem. 
Aki úgy gondolja, hogy igen, az most szavazzon! (Nincs jelzés.) Nincs támogatottsága a 
javaslatnak. Nem nyújtjuk be ezt a javaslatot. 

Nézzük a többit. Ezek azok, amelyekről szó volt a tegnapi napon. Van még itt egy pár, 
kezdjük az egyszerűbbekkel, mert ezek már a múlt alkalommal, a tegnapi napon már 
szerepeltek. 

Van egy olyan módosító előttünk, amelyik a 24. § (1) bekezdését módosítja. Ez volt 
az, ahol az óraadó tanár, óraadó pedagógus, ezekről gondolkodtunk, és arra jutottunk, hogy 
semmi nem kell, se tanár, se pedagógus, csak azt mondjuk, hogy óraadó. Emlékeztek erre? 
Elkészítettük ezt a verziót, amelyik kiszedi a tanár szavakat, de nem iktatja be a pedagógust a 
szövegbe. Nem kérdeztem meg a tárca véleményét, mert ezt a múltkor támogatta a tárca. 
Benyújtsuk ezt? Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Akkor ezt 
benyújtjuk. 

A következő ilyen, amiről szintén szó volt, a 14. § (4) bekezdés, az átvevő központ az 
átvett vagyonelemről az éves zárást megelőzően leltárt készít, és azt megküldi a tulajdonos 
önkormányzatnak. Ez volt az, ahol két dolog össze volt kapcsolva, és a leltárra azt mondtuk, 
hogy az fontos, az menjen be bizottságiként, a másik elem vitatott.  

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): És ebben a csomagban benne vannak, amiket mondasz? 

Amit most kaptunk? 
 
ELNÖK: Abban nincsen, mert ezeket tegnap úgymond megvitattuk, és azokat tüstént 

elkészítette Zsuzsa. Tehát ezeket most nyugtázzuk, gyakorlatilag ezt elfogadtuk tegnap. 
Szavaztunk is róla. Akkor ezt nem kell újból szavazni. 

A harmadik ilyen, amiről tegnap szavaztunk, hogy nem 30 napon belül, hanem 15 
napon belül reagál a települési önkormányzat. Ennek a javaslatnak a logikája az volt, hogy a 
Központ közli a települési önkormányzattal, hogy milyen funkcionális feladatokat, milyen 
képesítéssel akar ellátni, és erre reagál a települési önkormányzat. Itt egy nagyon gavalléros 
30 napot szántunk korábban, itt a 15 nap reálisabbnak tűnik. Erről is döntöttünk tegnap, tehát 
nem szavazunk, hanem csak elkészült. 

Most jön az a stóc, ami a kezünkben van, és aminek a beadásáról még nem döntöttünk. 
Ez mindenki előtt ott van. Nézzük az elsőt, amelyik a 14. § (1) bekezdésére vonatkozik, és 
amelyik beiktatja, hogy a Központ a megállapodásban rögzített használat jogát csorbító 
módon nem terhelheti meg, mármint az önkormányzat nem terhelheti meg az ingatlant. Itt 
nyilván ez egy szűkítés, más módon megterhelheti, csak a használati jogot csorbító módon 
nem. Úgy tudom, hogy ezt az önkormányzati kabinet kezdeményezte nálunk, hogy ezt 
nyújtsuk be. Ott van előttetek ez a szöveg? (Brassói Sándor: Igen.) 

Ez tovább folytatódik még, hiszen ezt átvezeti a 6. §-ba, közben pedig az intézmény-
átszervezésre is kitér, minden olyan fenntartói döntésnek itt szintén a cizellálása, a tulajdonosi 
és a vagyonkezelői jog finom szétválasztása. Ezzel kapcsolatban kinek van véleménye? 
(Nincs jelzés.) A tárcának nincsen? Nincs véleménye vagy nem támogatja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Mi a mi véleményünk? Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) A 
bizottság támogatja, tehát benyújtjuk. 

A következő a 14. § (1) bekezdés, szintén a bérbeadásra vonatkozik. Csak ez év 
végéig adhassa bérbe, ha más működteti, ez nekem nem tetszik, én ezt nem javaslom. (Kucsák 
László: Szövegszerűen sem jó!) Én ezt nem is terjesztem elő, ezt kivettük a paksamétából. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnézést, 

nem lenne-e lehetséges, hogy egy pillanatra még visszakanyarodnánk az előzőhöz, nem 
tudom, mennyire van erre lehetőség itt a különböző szabályok alapján, csakhogy bizonyosan 
eldöntötte-e a bizottság, hogy tényleg támogatni akarja-e azt az előbbi javaslatot? Nyilván 
akarja és szándéka van rá, de itt azért abban az új javasolt Nkt. 4. § 11. pontban, amely az 
értelmező rendelkezéseket módosítaná ezzel a javaslattal, ebben bizonyos logikai 
ellentmondásokat vélünk felfedezni. Esetleg Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes 
asszonynak még átadnám a szót, hogy egy kicsit segítsen értelmezni. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elnézést, most volt csak lehetőségem helyben áttanulmányozni. Az 
intézmény átszervezésével kapcsolatban működtetői döntésről nem beszélhetünk, hiszen ez 
fogalmilag kizárt, mert intézményt csak és kizárólag a fenntartó, Állami Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmény esetében pedig csak a miniszter szervezhet át. Tehát itt a 
működtetőnek intézmény-átszervezéssel kapcsolatos döntése nem lehet. Erre szerettük volna 
csak felhívni a figyelmet, hogy ez fogalomzavar. 

 
ELNÖK: Lehet, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy a jövőben, amikor 

különválasztjuk a működtetést és az intézményt, mint jogi szakmai keretet, akkor nem 
találkozunk ezzel a fogalomzavarral. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, csak 

az Nkt. pedig felsorolja azt, hogy melyek a működtetőnek a jogosítványai. Egyébként jelenleg 
is a hatályos szövegben benne van, tehát bizonyos átszervezések, a feladatkivonás, a fenntartó 
vonatkozásában ezeket rendezi a törvény, tehát most ide behozni az értelmező 
rendelkezésekbe egy ilyen, ezzel némiképpen inkoherens módosítást, utána ezt koherenciásan 
mindenképpen kezelni szükséges, ha esetleg a bizottság tényleg úgy dönt, hogy elfogadja. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Csak azt vetném fel, hogy lehet, hogy én nem 

értelmezem jól, de itt ez a bizonyos értelmező rendelkezés, amit beilleszteni szándékoznak, 
azt fogalmazza meg, hogy vagyonkezelői jog alapítására vonatkozó működtetői döntés. A 
vagyonkezelői jog a működtetőnél van szerintem. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Vagyonkezelői joga a Központnak lehet, az önkormányzat a tulajdonos 
minden esetben. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném azt a kérdést felvetni, hogy mi van akkor, 

ha egy iskola esetében mondjuk megnyílik egy uniós pályázati forrás, teszem azt 
uszodaépítésre, most csak mondtam valamit, tornaterem-építésre, bármire. Ilyen esetben a 
tulajdonos önkormányzat határozott szándéka és nyilatkozata kell ahhoz, hogy egy ilyen 
pályázatra ő benevez, nyilván a fenntartóval is ésszerű ilyenkor egyeztetni. De azért ez 
mégiscsak egy olyan természetű döntés lesz, ami egyik oldalon a tulajdonosi, de a másik 
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oldalon pedig a fenntartói kérdésköröket – ami az iskola életéhez kapcsolódó dolog – mind a 
kettőt érinti. 

Tehát ebből a szempontból szerintem helyes az, ha az értelmező rendelkezésekben a 
mozgásteret megnyitjuk, mert különben elég komoly problémák elé nézhetünk. 

 
ELNÖK: Itt valójában egy kivételt fogalmaz meg. Most is van az Nkt.-ban egy 

átszervezési definíció. Nem tudom, hogy meddig terjed ez a 11. pont.  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az „illetve”-ig. Tehát odáig, hogy „kivéve az olyan vagyont érintő döntés, 
amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.” 

 
ELNÖK: Akkor most is van vagyonra vonatkozó döntés, vagyont érintő döntés most is 

szerepel. Ezt bővíti ki azzal, hogy vagyonkezelői jog alapítására vonatkozó működtetői 
döntést cizellálja. Nemcsak arról van szó, hogy van egy vagyon, és az vagy kell vagy nem 
kell, hanem annak a vagyonnak, ami kell, teszem azt tornaterem, a hétvégi hasznosítására, 
nyári hasznosítására vonatkozó vagyonkezelői döntést hozhat a működtető, mert az övé.  

Tehát elhatároljuk tárgyában a vagyont, használod, nem használod, másrészt 
elhatároljuk használatában, hogy egyszer használod ezt a vagyont, másszor meg nem 
használod, és akkor afelett rendelkezhet a működtető, és ez nem minősül átszervezésnek.  

Tehát én logikusnak tartom ezt a pontot. Azt gondolom, jól döntöttünk. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyszer már szavaztunk róla, menjünk tovább! 
 
ELNÖK: Azzal a hiúsággal élünk, hogy egy rendszert építünk. Kíván-e valaki 

hozzászólni az egyszer már megszavazott javaslathoz? Parancsolj! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azon 

gondolkodtunk közben, hogy esetleg felmerülhet az is megoldásként, hogy magát a 
működtetői döntést, mint fogalmat az értelmező rendelkezésekbe külön beletenni és azt 
nevesíteni, hogy a kettő ilyen direktben ne kapcsolódjon össze. Egyébként pedig Pósán 
képviselő úrnak tudnék válaszolni erre a példára: itt arról van szó, ha jól értettem, hogy ha 
maga az önkormányzat kíván pályázni, egy olyan fejlesztési forrás, amivel mondjuk egy nem 
köznevelési feladatellátást fog végezni, vagy csak ahhoz kapcsolódót. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tornatermet az iskolához építünk, nem önmagában a 

pusztában. 
 
ELNÖK: Szoktunk úgy is. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, csak 

a tornaterem-fejlesztés önmagában a fenntartót érinti, de az előbbi példában egy uszoda 
szerepelt a településen, és hogy azon a településen folyó uszodai és egyéb sportfeladatokat 
szervezzen az önkormányzat. Ahhoz nincs szüksége se a köznevelési intézményrendszerhez 
való hozzákapcsolásra, se pedig a fenntartóval való egyezkedésre, hiszen települési 
önkormányzati hatáskörben olyan fejlesztést csinál, amilyet akar, és ebben majd meg fog 
állapodni esetleg a Központtal, mint fenntartóval, hogy a településen lévő gyerekek 
sportfoglalkozását vagy uszodai foglalkozását megállapodás keretei között ebben rendezi. 

Tehát igazából szerintünk nem szükséges, hogy a törvény erre külön kitérjen. 
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ELNÖK: Úgy látom a képviselőkön, hogy nem akarják újraszavazni ezt a javaslatot. 
Ha majd a parlament is megszavazza és indokoltnak látjátok, hogy ezt koherenciazavar miatt 
máshogyan szerkesszük a törvénybe, akkor majd az alkotmányügyi bizottság tesz erre 
javaslatot, hogy ezt ne ide, hanem egy önálló kategóriaként, működtetői döntésként definiálja. 
Egyelőre a mi tudásunk eddig ér. Mehetünk tovább? Parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Viszont a tegnapi napon ez a bérbeadás, tehát amit 

most nem akarsz előterjeszteni, a tegnapi napon felmerült, hogy ez biztos, hogy nem jó, tehát 
most a második javaslatról beszélek. 

 
ELNÖK: A második javaslatra lesz jobb változat, a bérbeadásra, számos javaslat van 

rá. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Akkor jó. Én nem találtam egyébként. 
 
ELNÖK: Következik a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdése, amelyik azt iktatja be, hogy 

az intézmény típusát is meg kell változtatni, ha jól értem. Előfordulhat, hogy meg kell 
változtatni, egy kivételi szabályt alkot meg. A tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Jól sejtem, hogy ez valahol nálatok készülhetett ez a dolog? Valahol arrafelé. 

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) A bizottság egyetért vele, benyújtja. 
A következő a 7. § (2) bekezdés, 2013. január 1-jétől pedagógus munkakört egészíti 

ki, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörrel. A régi törvény 2. számú 
mellékletében felsoroltak szerint, továbbá más alapfeladat ellátására létesített munkakörben. 
A tárca álláspontja? 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Csak annyi, hogy három tegnap megszavazott módosító indítványnak az 
egybedolgozott változata ez, tehát új elem nincs benne, csak egy koherenciásat megelőz. 
Tehát ez egyenként jelent meg a 7. § (2) bekezdés… 

 
ELNÖK: Akkor át kell nézni, hogy kiknek javasoljuk, hogy vonják vissza a 

javaslatukat, akiket ez összefog, abban kellene majd nekünk segítség, hogy ne üljünk ott jövő 
hétfőn órákig. 

Akkor a bizottság döntsön erről! Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) A bizottság 
egyetértett, benyújtja ezt. 

A következő a 24. § (7) bekezdésre vonatkozik, amelyik a köznevelési törvény 76. §-át 
módosítja, a helyi közösségi kulturális élet feltételeinek biztosítása. Ez „a kistelepülésen csak 
egy hely van, az iskola” típusú probléma. Ennek egy szándékaink szerint jobb, pontosabb 
verzióját, változatát adnánk be, ezt tartalmában megvitattuk a múltkor. 

A tárca álláspontja?  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogató. És a bizottságé? (Szavazás.) A bizottságé is támogató. 



 18 

A következő a 16. § (5) bekezdésére vonatkozik, uniós projektek utódlásának az 
örökzöld problémája, azon projektek esetében, ahol a projektgazda az intézmény. A tárca 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk több okból kifolyólag. Egyrészt nem önálló jogi személy, csak ha behivatkozódna 
ide az Áht. új szabálya, másrészt pedig, mint önálló jogi személy, a projektgazda minőséget 
megőrzi, ilyet kimondani akkor, amikor nem látható, nincs önálló költségvetése, tehát ez 
teljes mértékben aggályos. Tehát semmilyen módon nem értünk vele egyet. 

 
ELNÖK: Jogi személy, csak egy sajátos jogi személyiséggel bír. Nyilván az 

iskoláknak az lenne az érdekük, ha ők adhatnák továbbra is a projektgazdai szerepet.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

benyújtott törvényjavaslat álláspontunk szerint ezt rendezi, hiszen ott pontosan látszik, hogy 
maga az intézmény, a köznevelési intézmény, nevelési-oktatási intézmény magának a 
Klebelsberg Központnak a része, szervezeti egysége a megadott szmsz szerint, alapító okirat 
szerint, önálló költségvetéssel nem rendelkező, de egyébként az Áht. szerint önálló jogi 
személyisége van. 

Ebben a struktúrában a Központ maga az, aki a pályázat lebonyolításáért felelős, és ő a 
megadott belső rendszere alapján mindenféle uniós pályázatra nyitott, ezt le tudja bonyolítani, 
és az adott támogatást tovább fogja tudni adni azon intézmények számára, amelyik az adott 
köznevelési intézmény. Csak maga önálló számlaszáma, gazdálkodási jogosítványa nincsen 
az érintett köznevelési intézménynek, és azzal, hogy nincs gazdálkodása, számlaszáma, 
pénzkezelése, a projektgazda, mint fogalmat nem tudja ellátni, hiszen a projektgazda fogalma 
az egyéb EU-s fejlesztésekben egy lekötött fogalom, aminek nem fog tudni megfelelni. Tehát 
ez ütközik más ilyenfajta szabályozással is. 

 
ELNÖK: Az a baj, hogy eléggé ki vagyunk feszítve az uniós pályázatoknál időben. Én 

amiatt aggódom, hogy ez a változás lelassítja, adott esetben szabálytalanná teszi, így 
lehetetlenné teszi az uniós projektek sikeres befejezését. 

Tehát én akkor lennék a legnyugodtabb, ha a már futó projekteknél a lehető 
legkevesebbet változtatunk. Ha az intézmény volt a gazdája, akkor keressük meg azt a jogi 
metódust, hogy ő maradhasson. A jövőre nézve, majd ha pályázunk, a következő ciklusban, 
2014 januárjától, vagy mikor indul az új uniós tervezés, akkor lehet ezt az új struktúrát 
érvényesíteni, de addig, amint lehet, az uniós pénzek sikeres felhasználása érdekében 
önmegtartóztatást javasolnék az Intézményfenntartó Központ részéről, mert bajba fogunk 
kerülni, el fognak úszni a pénzeink. Az Uniót nem kell félteni, ha csak egy kis kifogást talál, 
amiért nem lehet kifizetni nekünk azt a pénzt, abba bele fog kapaszkodni, az az érdekük. 

Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a megyei 

projektek átvétele – van egyéves tapasztalat erre vonatkozóan – azt bizonyította, hogy amíg 
ezeket a különböző uniós projekteket, ahol át kellett venni a megyéktől, vagy ahol erre sor 
került, mire szerződésmódosításokra sor kerülhetett – mindez természetesen itt, Budapesten 
történik – egy év. Addig nem történt igazából semmi, egy évig álltak a dolgok. 

Márpedig most, ha projektváltás van, óhatatlanul, eddig megpályázott egy projektet 
önkormányzat, nem tudom én, kicsoda, óhatatlanul jogilag változtatni kell a benne lévő 
szereplőket, az újabb egy év. Az fog történni, amit Pokorni úr mondott. 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Még egy 
utolsó hozzászólás. Maga a benyújtott törvényjavaslatnak is rendezi a 18. § (1) bekezdése azt, 
hogy a Központ az átadás-átvételt követően 30 napon belül kezdeményezi a támogatási 
szerződést módosítását, pont azért, hogy ebben az esetben a korábbi önálló jogi személyiségű 
köznevelési intézmény, mint projektgazda helyett a Központ kerüljön be ebbe a jogviszonyba. 
Másrészt pedig maga ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése kapcsán a Fejlesztési 
Minisztériumnak az illetékes EU-s szakemberével részletesen végigegyeztettük a lehetséges 
forgatókönyveket nagyon hosszú időn keresztül. Tehát most ennek a tárcaálláspontnak a 
képviselése összhangban van a benyújtott javaslattal, ez a szöveg így, visszaemlékezve azokra 
az egyeztetésekre, amelyeket velük folytattunk, bizonyosan nem felel meg az uniós 
szabálynak. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Érteni vélem, amit a minisztérium képviselője mond, 

bizonyos aggályok bennem is vannak, de ha valóban a projektgazdának le van írva, hogy 
milyen kritériumoknak kell megfelelni, és az iskolák ehhez képest nem felel meg, akkor 
hozhatunk ilyen döntést, de az biztos, hogy nem lesz jó. Nagyjából azt látom, hogy valahogy 
úgy fog működni a rendszer, hogy gyakorlatilag az iskoláktól ezek a projektek át fognak 
kerülni a tankerülethez, és majd drukkolhatunk, hogy a tankerület ugyanolyan hatékonyan 
oldja meg. 

Tehát nem egy jó megoldás, de most úgy látom, hogy mást nem fogunk tudni tenni. 
Ha nincs számlaszáma az iskolának, akkor nem lehet projektgazda. 

 
ELNÖK: Számlaszáma van. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Van számlaszáma, csak gazdálkodási jogköre nincs? 

Egyébként nincs számlaszáma sem. 
 
ELNÖK: Szavazzunk erről! Ki az, aki támogatja, hogy nyújtsunk be egy ilyen 

javaslatot? Én támogatom. (Szavazás.) A bizottság támogatja, hogy nyújtsuk be. A tárca nem 
támogatta. 

Azt gondolom, hogy a következő is ugyanez, projektek átadás-átvételének az 
időpontját nem januárban, hanem szeptember 1-jei hatállyal javasolja megtenni. A tárca 
álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez eltér 

attól az átvételi logikától, amire maga az egész törvényjavaslat felépül. Azt, hogy ez 2013. 
szeptember 1-jei hatállyal történjék meg, ezt semmi nem támasztja alá. Tehát amikor minden 
át van véve, már az állam a fenntartó, és attól még egy projekt még fél évig működik úgy, 
hogy ott teljesen más… ez logikában, időzítésben, teljesen eltér az egész átadás-átvételtől. 
Tehát nem támogatjuk ezt. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Pósán László! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak egy kérdésem lenne. Van arra vonatkozó adat, 

információ, hogy ez hány projektet érint, és az ezzel kapcsolatos szerződésszövegek, 
amelyeket már igazából csak alá kellene írni, amikor ezek az átadások megtörténnek, azok 
elkészültek-e? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Pontos 

szám természetesen fillérre kiszámítva van, hiszen a VÁTI-nál, illetőleg az NFÜ-nél minden 
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rendelkezésre áll. Én most nem tudok ilyet mondani, mert ezzel nem készültem, de 
természetesen tudunk ilyet produkálni. Folynak ezek a dokumentum-előkészítések a 
Klebelsbergen belül, ott létre fog jönni egy önálló EU-s fejlesztésekkel kapcsolatos szervezeti 
egység, aminek pont ez lesz a feladata ott is, koordinálva a tankerületi feladatokat, hiszen a 
Klebelsbergbe nagy számú EU-s projekt konzorciumi tagsági feladata fog átépülni. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem kíván. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja ennek a bizottsági javaslatnak a benyújtását? (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen, nem nyújtjuk be. 

A következő is ezzel kapcsolatos, uniós programok, a szakmai fejlesztésekkel 
összefüggésben a települési önkormányzat legyen a projektgazda és ne a Központ. Ha jól 
sejtem, a tárca ezt sem támogatja, az előbb elmondottak miatt.  

Kíván-e valaki hozzászólni ehhez? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Szavazzunk róla, hogy 
benyújtsuk-e ezt a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Nem támogatja a bizottság, egyharmadot 
sem kapott. 

A következő, még szintén a 16. § (2) bekezdésére vonatkozóan, ahol a Központ 
lemond a konzorcium létrehozásáról, nyilatkozatban hozzájárul a projekt megvalósításához, 
vállalja a fenntartást, a konzorciális megállapodás megkötéséig vagy a Központ lemondó 
nyilatkozatának megtételéig a települési önkormányzat köteles a projektet folytatni a Központ 
tájékoztatása mellett. Tehát ez a másik vége, ahol a Központ átveszi a projektet és az 
önkormányzat számára szab kötelezettséget, hogy nem lökheti be közben az árokba a 
talicskát. 

A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az az 

álláspontunk, így elsőre olvasva a szöveget, hogy ilyen formában nem támogatható, mert nem 
így használjuk, hogy konzorciális megállapodás, hanem konzorciumi megállapodás van. 
Tehát ezt mindenképpen változtatni kellene. 

 
ELNÖK: Urai vagyunk a szövegnek, „konzorciumi” lesz idegépelve hamarosan. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A másik 

dolog pedig, hogy a benyújtott javaslatban a szakmai pedagógiai tartalomfejlesztés és az 
infrastrukturális fejlesztések két külön csatornában, két külön szabályos logikában mennek, 
külön. Itt a javaslatban most ez a kettő összemosódik és mind a kettőre együttesen az a 
javaslat, hogy a megállapodás megkötéséig az önkormányzat köteles a projektet folytatni. 
Ezzel tulajdonképpen okoz egy kis koherenciazavart álláspontunk szerint, merthogy 
egyébként az e nélkül is teljesen nyilvánvaló, hogy a projektgazda iskolának, illetőleg amíg a 
projektgazda önkormányzatnak ez át nem adódik, e törvény alapján kimondatva is folytatnia 
kell, hiszen a jogutód maga a konzorcium lesz, illetőleg a konzorcium hiányában az 
önkormányzat marad tovább. 

 
ELNÖK: Ha kimondatlanul is így van, akkor nagy különbség nincs aközött, hogy ha 

ki is mondjuk. Tehát bizonyos értelemben garanciálisnak tűnik ez a szabály. Kíván-e valaki 
mellette vagy ellene érvelni? Máriusz! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt látom gondnak, hogy nyilván sem 2-án, sem 3-án, 

sem 4-én ezek a megállapodások meg lemondó nyilatkozatok nem lesznek még meg, hiszen 
akkor mennek. Tehát lesz, kétségkívül van ez az átmeneti időszak, amire ilyen módon ez a 
mondat megoldást kíván találni. Tehát ha ez két héten belül… 
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ELNÖK: Feltehetően lesz, tehát életszerűnek tűnik az óvatosság, amit a javaslat 

tükröz. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nemhogy feltehetően lesz, mivel decemberben még 

nem lesz munkatárs, januárban mennek be, tehát… 
 
ELNÖK: Ha jól értem, mellette érvelsz. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Keressünk olyat, aki ellene. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Akkor szavazzunk! 

Ki az, aki támogatja a javaslat benyújtását? (Szavazás.) Támogatjuk. (Pánczél Károly: Azzal, 
hogy „konzorciumi”.) Természetesen, nehogy már konzorciális legyen! (Derültség.) 

Az egységes szövegezés jót szokott tenni egy jogszabálynak. 
A következő: ha jól értem, ez az, amiről egyszer már beszéltünk, hogy ez ne 

januárban, hanem szeptember 1-jén lépjen életbe. A tárca ezt nem támogatta, és a bizottság 
sem javasolta ezt benyújtani. 

Itt van ez az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy újabb változata, ha valaki el tudná 
mondani, hogy miben különbözik… (Az elnök Szalai Luciával konzultál.) Megkülönbözteti a 
kicsiket a nagyoktól, a működtetőst a nem működtetőstől, abban, hogy a csillaggal jelölteket 
kéri csak azoktól, akik átadják a működtetést az államnak, a csillag nélkülieket pedig 
mindenkitől. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Én őszinte szólva nem mélyedtem el benne, hogy 
mi, miért kap csillagot, nyilván van ennek a javaslatnak tudója. A tárcának mi a véleménye? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

számára így első ránézésre nagyon támogathatónak tűnik a javaslat, de alaposabb 
odafigyelésre van benne egyetlenegy dolog, ami miatt nem tudnánk így támogatni. 

 
ELNÖK: Éspedig? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A csillag 

magyarázatánál, tehát a dokumentum átadása tételes lista alapján történik szöveg alatt 
zárójelben, hogy abban az esetben, ha nem kerül sor a dokumentum átadására, azt is jelölni 
kell. Ez rendben van, teljesen jó, a csillaggal jelzett dokumentumokat nem kell átadni, ha a 
működtető a települési önkormányzat. Ha itt most pont lenne, akkor teljes mértékben 
támogatná a tárca. 

 
ELNÖK: Tegyünk akkor pontot. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az, hogy 

„vagy azok társulása”, ezt nem. 
 
ELNÖK: Valóban itt van közöttünk egy lezáratlan vita a társulással kapcsolatban, de 

nem kell, hogy a melléklet is elszenvedje ezt a vitát. Tegyünk oda egy pontot, és akkor így 
nyújtsuk be. Akkor így bocsátanám szavazásra. Aki ezzel egyetért, hogy csillagozzunk, 
jelezze! (Szavazás.) Csillagozni fogunk. 

Jön a következő: ez a 7. § (3) bekezdése. Ez a közalkalmazott, akinek nincs megfelelő 
képesítése. Az eredeti az volt, hogy a tanév végéig lehet még őt alkalmazni. Mintha már 
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támogattunk volna egy ilyet tegnap. Annyival több ez, hogy kitér a nyugdíjasra is. Igaz, a 
nyugdíj előtt tíz évvel állókat mentesítené az alól, hogy őket akkor ki kell rúgni. Tehát azt 
mondja, hogy e rendelkezés nem alkalmazható a nyugdíj előtt tíz évvel állókra. A rendelkezés 
pedig arról szól, hogy kellenek a képesítési feltételek, vagy arról, hogy mentesíthető? 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Annyit hozzátennék az értelmezéshez, hogy ha az utolsó mondat így 
fogalmaz, hogy e rendelkezés nem alkalmazható, az azt jelenti, hogy a teljes (3) bekezdés 
nem alkalmazható azokra, akiknek a nyugdíjig tíz évnél kevesebb idő van hátra. Tehát a 
főszabály érvényesül, hogy átveszi őket a Központ, függetlenül a képesítésüktől. 

 
ELNÖK: Tehát tovább vannak foglalkoztatva. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): És semmi határidő és semmi feltétel nincsen az esetükben. 
 
ELNÖK: Nyugdíj előtt tíz évvel hadd fussanak, ez a javaslat lényege, ha jól értem. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon 

szimpatikus ilyen szempontból, de azért egy dolgot látni kell mindenkinek, hogy ezzel a 
módosítással és ennek az elfogadásával létrejön persze egy olyan helyzet, hogy az 
önkormányzatoktól az állami átvétel során átkerülőkre ez igaz lesz, egyébként pedig akik nem 
állami, nem önkormányzati rendszerben működtek valamilyen oknál fogva, vagy 
önkormányzati óvodában, azokra nem. De most ebben az esetben, figyelemmel erre az egyedi 
helyzetre, ez munkaerő-piaci szempontból mindenképpen támogatandó lehet. 

 
ELNÖK: A másik elem ez a „ne csak a tanév végéig, hanem a tanulmányok végéig 

kapjanak felmentést”. Az aktívak. Már egy ilyen tartalmút elfogadtunk a múltkor, itt most 
bejön a nyugdíj előtt álló kvázi amnesztiája, hogy ott már ne követeljünk meg ilyet. Hogyan 
viszonyul ehhez a bizottság? Akar ilyet benyújtani? Mit mondtatok, Sándor, támogatjátok? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ez a tíz év be van betonozva? Nem sok ez egy kicsit? 
 
ELNÖK: Nem tudom, nem én készítettem a javaslatot. Nekem nincs ilyen jellegű 

tájékozottságom. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ha tíz éve van, akár még tanulhat is. 
 
ELNÖK: Van egy ilyen kategória vagy volt, és újból lesz, ez a védett kor, azt hiszem, 

onnan veszik ezt a tíz évet, és a 65-től számolják vissza. Tehát ezt a hagyományos védett kor, 
XX. századi babonaság, tehát ezt a hagyományos elemet alkalmazza itt. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jóskával egyetértek, hogy tíz évig képesítés nélkül… 
 
ELNÖK: Nem feltétlenül képesítés nélkül, csak arra a munkakörre adott képesítés, 

gondolj bele, tanítói végzettséggel emitt vagy tanári végzettséggel amott… 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, csak szeretnék néhány példát mondani, 
ami életszerű. Előfordul az vidéki iskolákban több esetben, én magam is tudok ilyet, hogy 
elvégzett valaki mondjuk egyetemen egy szakot, akkor, amikor ő megszerezte a főiskolai 
diplomáját, még nem kellett nyelvvizsga, később elment egyetemre, befejezte a tanulmányait, 
de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg az erről szóló oklevelét. Innentől kezdve azt a 
stúdiumot végigcsinálta, ami mondjuk az egyetemi biológia, csak nem kapta kézhez a 
papírját. Ha papírforma szerint nézzük, akkor a szakképesítését nem tudja igazolni egyetemi 
oklevéllel, de a hozzá kapcsolódó tudása egyébként meg megvan, mert egyedül a nyelvi 
kérdés az, amin elcsúszott. 

 
ELNÖK: Ilyen tartalmú leveleket és esetleírásokat kaptunk az elmúlt két évben 

számosat, ez kétségtelen, de nem oldottuk meg a nyelvi amnesztiával, sajnos, majd még 
egyszer nekifutunk. 

A tárca támogatta. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. Benyújtjuk ezt a 
verziót. Itt is majd azt kérem, hogy a korábbi, tegnap már támogatottakat akkor vonja vissza 
az érintett képviselő, majd szólni kell neki. 

A következő a 2. § (5) bekezdése: átszervezhető az a középfokú iskola, amely 
gimnáziumi nevelést, oktatást folytat. (Révész Máriusz: Át kell szervezni a törvény szerint.) 
Mi erről a véleményetek? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha egy 

„is” szócska bekerülne a „nevelést, oktatást” után, akkor teljes mértékben támogatnánk. 
 
ELNÖK: Tehát gimnáziumi nevelést, oktatást is folytat? Valaki elmagyarázná, hogy 

miről szól ez a pont? 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, azért jelentkeztem csak, mert ez olyan 

ügyekre vonatkozik, ahol a középfokú oktatási intézményben többféle oktatás is folyik, és a 
mostani, a benyújtott eredeti törvényjavaslat szerint a szakképesítést nyújtó intézmény 
sorsában osztozik az összes többi része is. Magyarán: ezek az intézmények átkerülnek, ha 
tetszik, ha nem, a megyei tankerületi részhez. 

 
ELNÖK: Jó, ezt megbeszéltük tegnap Szólláth képviselő úr javaslata kapcsán, és ha 

jól veszem ki, akkor az január 1-jétől tette volna ezt lehetővé, itt pedig szeptembertől tesszük 
lehetővé, ha jól sejtem, e mögött a tárca állhat, hogy ne most, hanem egy kis idő múlva legyen 
elrendezve ez a szakképzés oda, gimnázium a városi KIK felügyelete alatt marad. Ilyen 
értelemben érthető és támogatható. 

Ti is támogatjátok, ha az „is”-t beiktatjuk. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is 
támogatja, és majd szólni kell Szólláth Tibornak, hogy vonja vissza. 

A következő a 7. § (7) bekezdés, az óraadóval létesített megbízási jogviszony, a 
Központ lép be jogutódként. A tárca álláspontja az volt, hogy ez benne van az általános 
jogutódlásban, de ha valakit nagyon megnyugtat, akkor be is írhatjuk, ha jól értem. Tehát a 
tárca egyetért vele. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is egyetért vele. Nyugodjanak meg az 
óraadók. 

A 6. § (5) bekezdés: minek a jogutódja, a működésnek? (Az elnök Szalai Luciával 
konzultál.) Adott esetben van, ahol vagyonkezelő vagy GESZ, tehát az önkormányzat, mint 
olyan, az 16 ember. Van egy polgármesteri hivatal, az már egy struktúra, mint önálló jogi 
személy, és annak vannak szervezetei, intézményei, cégei, adott esetben az ingatlanokat 
vagyonkezelővel működteti. Tehát hogy ezt lehessen oda is vinni, ne kelljen először behozni 
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úgymond a polgármesteri hivatalba, aztán majd én kiszervezem a Gameszbe vagy a GESZ-be 
vagy a vagyonkezelő kht.-ba, hanem egyből, ne kelljen ezt a játékot eljátszani. 

Mi a véleménye erről a tárcának? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így első 

ránézésre tulajdonképpen jónak tűnik és támogathatónak tűnik. Azért az a kérdés felmerül, 
hogy az világos, hogy létrehoz az önkormányzat egy erre a célra alapított költségvetési 
szervet vagy gazdasági társaságot és ő fogja gyakorolni a működtetői feladatokat 2013. január 
1-jét követően, csak a törvény azért pontosan kimondja azt, hogy az önkormányzatnak, mint 
működtetőnek vannak az ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogosítványai, amelyeket 
egyéb törvények odatettek. 

Most én abban nem vagyok biztos, hogy most ezzel a törvénnyel kvázi az 
önkormányzat át tudja tenni az összes ilyen vagyonnal kapcsolatos jogosítványt ehhez a 
szervezethez, de ha ez működik, ezt most én nem tudom megállapítani, ez egy új helyzet, 
akkor működik a dolog. 

 
ELNÖK: Én sem, ezt majd rábízzuk a fényes tekintetű alkotmányügyi bizottságra, ha 

ezt meg tudja mondani, akkor az jó. Az a baj, hogy a törvény önkormányzatról beszél. Az 
önkormányzat a szó legszigorúbb értelmében tényleg az a 16 ember, aki ott ül egy asztalnál 
havonta egyszer. Tehát ezeket valahová delegálja, valahová teszi.  

Szavazzunk erről, aztán majd rendet rakunk a végén! Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) A bizottság egyetért. Benyújtjuk. 

A következő: kell nekünk nyelvhelyességgel foglalkozni? Az „adják át” kifejezés egy 
új, egy tegnap megszavazott, támogatott módosítóban. „Az önkormányzati társulásban részes 
települési önkormányzat számára adják át.” Korábban ez hogy volt? Valamilyen magyartalan 
módon? (Szalai Lucia: Igen.) Nyelvhelyességire szerintem a bizottsági indítványt ne nagyon 
használjuk, de erről döntsön a bizottság. Nem nyelvhelyességi? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

most látom, hogy ez nagyon nem jó így, hiszen itt az intézmény fenntartói joga szerepel, és ez 
a fenntartói jog nincs összhangban. 

 
ELNÖK: Jó, akkor ezt nézzük meg, most erről nem döntünk, ezt nem terjesztjük be. 
A következő a 7. § (2) bekezdése, „továbbá a nem köznevelési feladat ellátására 

létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak”. Ezek is a Központhoz kerülnek? Ez 
a 3 ezer alatti üzemeltetés, vagy mi ez? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Szerintünk erre nincs szükség, mert ma már elfogadtunk egy 7. § (2) bekezdésére egy 
módosítót, ahol benne van a „továbbá más alapfeladat ellátására létesített munkakörben”, és 
ha ebben az intézményben nemcsak köznevelési, hanem a „más, az adott intézmény 
alapfeladatával összefüggő munkakörben… 

 
ELNÖK: Ez az óvoda, könyvtár… 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így van, 

azt mind tartalmazza. 
 
ELNÖK: Tehát akkor erre nincs szükség, valóban volt egy ilyen.  
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Következik a 9. § (3) bekezdése. Ezt nézzük meg, mert van, amikor a tanárról, van, 
amikor pedig az irányító alkalmazottról van szó. Az előbb a tanárokról volt szó, itt pedig a 
helyi oktatásirányítással foglalkozó emberekről. (Brassói Sándor: Ez az önkormányzatnál 
foglalkoztatott emberekről szól.) Ez az önkormányzati emberek átvételéről beszél. Ez egy 
pontosítás. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez egy új 

szabály. Ez rendben van. 
 
ELNÖK: Erről szerintem beszéltünk tegnap, de lehet, hogy nem ilyen precízen. Csak 

tisztítottuk egy kicsit a javaslatot. Az önkormányzati hivatalban dolgozó oktatásirányítási 
feladatot elvégző emberek átvételét teszi lehetővé vagy könnyebbé. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mondom, hogy nálunk van mostanában vagy 20 

jogásznak az életrajza, aki állást keres, tehát az, hogy egy tantestületben, aki ott tanít évek óta, 
annak adjunk lehetőséget, azzal egyetértek. Itt egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy szükség 
van-e erre a rugalmasságra, amikor rengetegen szeretnének elhelyezkedni magas 
képzettséggel. 

 
ELNÖK: Rengetegen szeretnék megőrizni az állásukat. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az a helyzet, hogy valóban egy kicsike faluban nem 

találtak szakképzett munkaerőt. Tehát most azért nem kicsike faluk lesznek 3200-an, hanem 
lesz 200… 

 
ELNÖK: Ez arról szól, hogy foglalkoztatható. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lesz 200 járásközpont, ott szerintem lehet végzett 

embereket találni. 
 
ELNÖK: Ha találok jobbat, elküldhetem az illetőt. Tehát ez a munkaadónak módot ad 

arra, hogy foglalkoztassa, egy lehetőséget ad arra, hogy továbbfoglalkoztathassa azt, aki eddig 
dolgozott ebben a munkakörben. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Annyi hozzáfűznivalónk lenne, hogy az első és a második tagmondat között 
„vagy” kapcsolatot kellene létesíteni, mert valaki vagy megkezdte a tanulmányait, vagy 
megkezdését legkésőbb a 2013/14-es tanévtől vállalja. 

 
ELNÖK: Igaza van. Támogatja a tárca? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A következőről, a 10. § (1) bekezdésről már döntöttünk a többiek kapcsán. Most jön a 

9. § (1) bekezdés, amely beiktatja „a december 31-én betöltött munkakörére vonatkozóan” 
kifejezést. Köztisztviselőkről van szó. A tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

csak egy pillanatra. Igen, tehát ami a 9. § (1) bekezdést és a 11. §-t módosítaná, ezt 
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támogatnánk, csak előtte van egy másik módosító, az direkt maradt ki vagy átugrottuk? Vagy 
mi nem vettük észre? 

 
ELNÖK: A 10. § (1) bekezdését megvitattuk és elfogadtuk, amikor Brájer Éva 

visszavonta a maga javaslatát. Azért vonta vissza, mert ezt a verziót támogattuk. Akkor 
jöttetek talán. (Brassói Sándor: Bocsánat, akkor ezt támogatnánk mi is.) Nekem az van 
ideírva, hogy a tárca támogatta. Tehát ti támogattátok és a bizottság is támogatta. 

Megyünk tovább. Következik a 9. § (1) bekezdés, amelyik pontosítja, hogy minek is 
kell megfelelnie a képesítésnek. A december 31-én betöltött munkakörre kell jónak lennie a 
képesítésnek. A tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Pozitív. Van még egy eleme, ez a ki fizeti az üres státuszt gyakorlatilag, ha 

jól értettem ezt a pontot. Támogatja a tárca? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az utolsó 

mondatrészben a „költségvetés kialakításakor” kifejezés helyett a „költségvetés tervezésekor” 
kifejezést javasolnám, mert a „kialakítása” kétszer van. 

 
ELNÖK: Jó. Tehát a Központ létszámának kialakításakor a központi költségvetés 

tervezésekor. (Brassói Sándor: Vagy tervezése során.) A bizottság egyetért ezzel, hogy 
benyújtsuk? Kérem, hogy szavazzunk! Aki igen, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) A 
bizottság egyetért vele. 

Nyelvhelyesség, átvételre kerül. A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Értjük a 

célját és a célnak meg is felel, csak ha már nyelvhelyességi, bár én nem vagyok nyelvész, de 
ez az átadandó egy olyan üzenetet, egy olyan tartalmat is kódol, hogy ott az kötelezően 
átadandó. Tehát nem vagyok benne biztos, inkább azt javasolnám, hogy „átvételre kerülő”. 

 
ELNÖK: Mintha az lett volna ott eredetileg. Most már sejtem, ki írta. (Derültség.) 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Így is kötelező, ezért van a törvény. 
 
ELNÖK: Be akarunk nyújtani egy ilyen nyelvhelyességit vagy nem? Döntsön róla a 

bizottság. Ki az, aki be akarja nyújtani? (Nincs jelzés.) Nem nyújtjuk be. 
A következő a 14. § (4) bekezdés: a jegyzőkönyv aláírásáig tartó időben ki felelős a 

vagyonért. A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

teljes mértékben támogatható. Annyi pontosítással, hogy a megállapodás aláírását követően, a 
jegyzőkönyv aláírásáig, egy „a” betű betoldásával. 

 
ELNÖK: „… követően, a jegyzőkönyv aláírásáig”. Tehát ide egy határozott névelő 

kell. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 17. § (3) bekezdés: szövegpontosításnak írja az indoklás. A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 
A következő is ilyennek tűnik, a 20. § (4) bekezdés, „meghatározni” helyett 

„rögzíteni”. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 

Valóban beszéltünk erről. 
Ez volt az utazás, majd megnézzük, hogy mikor lesz kollégium, lehet, hogy még 

előjön. De erről már döntöttünk, támogatta a tárca is, ez a 23. §, támogatta a tárca is és a 
bizottság is. 

Következik a 24. § (1) bekezdés. (Kucsák László: Ez is volt már, az óraadó.) Csak 
óraadó, de ez más, erről szavazzunk, mert az eredeti máshol volt, ha jól emlékszem. Bocsánat, 
egy óraadó benne maradt, akkor a Zsuzsa által elkészített verziót egyszer már megszavaztuk, 
ezért erről gyakorlatilag nem kell dönteni. Támogattuk. 

A 24. § (5) bekezdés, amelyik az Nkt. 74. §-át módosítja. A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Értjük a 

célt, és jónak is tűnhet, azonban figyelemmel arra, hogy itt elég lényeges költségvetési 
kérdésekről van szó, ez ügyben nem nyilvánítanánk most véleményt, erre azért nem vagyunk 
felhatalmazva. Illetőleg magában az 1. pont mögötti felvezető szövegben pontosítást 
javasolnánk, hogy a 24. § a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, amelyben az Nkt. 76. § 
(1) bekezdése módosul. Tehát át kellene egy kicsit fogalmazni, de ebben szívesen segítünk. 

 
ELNÖK: Amelyben az Nkt. 76. §-a módosul? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elnézést, közben még észrevettem, hogy a 74. § (1) bekezdésében nem ez 
szerepel, hanem úgy kellene, hogy a 74. § (1) bekezdés ezzel egészül ki. Tehát a 74. § (1) 
bekezdés szól arról, hogy melyek a kötelező köznevelési feladatai az államnak, illetve az 
önkormányzatnak. Tehát akkor ez az új szöveg lépne a helyébe, azt kidobnánk. És még 
annyit, hogy a következő (2) pontban nincs aláhúzva az aláhúzás előtti utolsó mondat sem, 
pedig szerintem az is eltérés a hatályos Nkt.-tól. 

 
ELNÖK: A „működtető” kezdetű mondat? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, mert nem hozzájárulásra jogosult, hanem hozzájárulást igényelhet a 
hatályos szöveg szerint. 

 
ELNÖK: Jó, valóban itt már látszik, hogy itt fogyott el az idő szerintem a 

szövegezésnél, és ezeket a technikai részeket már nem tudtuk megoldani. De tartalmában 
erről már beszéltünk. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Most lehet, hogy nem értem, de a 74. § (1) bekezdés és 

a következő aláhúzott mondat nincsen ellentmondásban egymással? 
 
ELNÖK: Az egyik az óvodára vonatkozik, a másik az iskolára. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem azt akartuk mondani mind a kettőnél, hogy 3 ezer 

fő alatt automatikusan az állam fizet? 
 
ELNÖK: Az óvodánál nincs 3 ezres határ, mert azt nem veszi át az állam. Ezért nem 

szerepel ott a 3 ezres dolog. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, értem, ez csak az iskolára vonatkozik. 
 
ELNÖK: Szavazzunk akkor ennek a benyújtásáról. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lehetne még egy javaslatom? Szerintem a 64. § (3) 

bekezdést érdemes lenne kettőben beadni, mert a 76. § (3) bekezdés minden szempontból 
védhető, viszont a kormány a 74. § (1) bekezdésére mondhatja azt, hogy… 

 
ELNÖK: Félre a pénzt. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Jó, válasszuk ketté, egyetértek veled, bölcs javaslat. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mind a kettőt megszavazom, csak szerintem… 
 
ELNÖK: Egyetértek. Technikai értelemben helyes. Akkor külön-külön szavazunk. 

Először egy olyan javaslatról, amelyik az óvodáról szól. Aki ennek a benyújtásával egyetért, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyetért. 

Most külön szavazzunk az iskola, 3 ezer különbséggel, benyújtsuk-e. (Szavazás.) 
Benyújtjuk. Akkor ezt ketté kell választani.  

A 24. § (6) bekezdés: a működtető feladata az épület állagának megóvása. A tárca 
álláspontja?  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Itt is egy 

fejezeti költségvetést érintő tervezési kérdésről van szó. Tehát így szimpatikusnak tűnően a 
támogatható felé hajlik, de döntést nem merünk rá mondani. 

 
ELNÖK: Óvatos a tárca, a jó szándéka kifejezése mellett nem foglal állást a tárcát 

képviselő vezetői csapat. A bizottság támogatja a benyújtást? Erősen szorgalmazom a 
benyújtást. Parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy ügyrendim még lehet? Az előző módosítónál most 

jutott eszembe az a helyzet, hogy mondjuk van egymás mellett két település, mindkettőben 
van óvoda… 

 
ELNÖK: Elszámolnak egymással. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem ezt akarom mondani. Az egyik településen, a) 

településen van még öt üres óvodai férőhely, de a szülők valamilyen megfontolásból úgy 
gondolják, hogy a szomszéd településre viszik a gyermekeiket. Ebben az esetben, amit 
elfogadtunk, akkor a szomszéd település benyújthatja a számlát automatikusan, de ez a 
település nem mondhatja azt, hogy én el tudnám látni a saját óvodámban. 
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Tehát megkülönböztetném azt az esetet, amikor nincs óvoda, és ebben az esetben a 
szomszéd településnek nincs más lehetősége, el kell látnia, attól a helyzettől, hogy maga is 
képes lenne ellátni, de ebben az esetben nem látnám tökéletesnek, ha automatikus 
számlanyújtási kötelezettségek lennének. 

Gondoljatok bele, hogy mondjuk kerületi összehasonlításban ez itt mit fog jelenteni. 
Minden kerületben van egy csomó szomszéd kerületből való gyerek, az óvodákban is… 

 
ELNÖK: Szerintem a kerületek meg nem támadási szerződést fognak kötni, senki nem 

számol el senkinek semmit. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én igazából azt gondolnám, hogy az lenne a megoldás, 

hogy ha… 
 
ELNÖK: Szerintem az első évben ez lesz. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem az a megoldás, hogy ahol nincsen vagy nem 

tudja ellátni a saját fenntartású óvodájában. 
 
ELNÖK: Szerintem ezek nézőpontok. Azért nem tartom bölcs dolognak ezt ide 

behozni, mert nekünk egy tényt kell kezelnünk: idejár, felvette, és nem az ő lakóhelye 
szerinti. Ez a bizonyos önkormányzat, tegyük fel a kőbányai önkormányzat nem tehet mást, 
mint megpróbál jó óvodát csinálni, hogy odajöjjenek a kőbányaiak, és ne Erzsébetre 
menjenek át. Megtiltani nem lehet, ma még nem tilthatod meg, és remélem, a jövőben sem 
lesz tilalmas az óvoda választása, tehát hogy csak a saját körzetébe mehet. Előnyt élvez, őt fel 
kell venni, de ha van hely, van szabad kapacitás, mehet máshová a szülő a gyerekével, és a 
szomszédos kerület óvodáját fenntartó önkormányzat persze, a jó kapacitás-kihasználás 
érdekében örül neki, ha az ő óvodája a vonzó és felveszi. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Gondold meg, hogy mondjuk éppen ma beszéltünk az 

esélyegyenlőségről elég sokat, tehát mondjuk egy szegény településen, aki mozdulni tud, mert 
autója van vagy egy kicsit jobb módú, az szívesen viszi a szomszéd városka óvodájába a 
gyerekét. Ebben az esetben nem elég a kis falunak az a problémája, hogy még a magasabb 
státuszú gyerekeket el is viszik, de még az önkormányzatot arra kötelezed, hogy ezt követően 
a jobb módú városnak még fizessen? 

Tehát szerintem nem biztos, hogy abba az irányba megyünk, amibe akarunk. Nem 
biztos, hogy nem a kistelepülések további szegregációját erősíti, és nem biztos, hogy nem azt 
segítjük elő, hogy további óvodák bezárjanak, mert ha 5 gyereket elvisznek, még pénzt is kell 
fizetnie. A másik település felveszi, ottmarad 6 gyerek az óvodában, akkor mi lesz? Én 
nagyon veszélyesnek érzem ezt. 

 
ELNÖK: Eleve a helyzet veszélyes. Azt gondolom, azzal, hogy ha különbséget 

teszünk a kétféle elszámolás között, azzal egy olyan irányt nyitunk meg, amivel tartok tőle, 
hogy több kárt okozunk, mert akkor erre az lesz a reakció, hogy meg fogják próbálni 
megakadályozni, hogy elmenjen. 

 
BRÁJER ÉVA (Fidesz): Bonyolíthatom tovább a képet? 
 
ELNÖK: Ne bonyolítsuk! Van még előttünk egy centi javaslat, és nem tartom 

magunkat alkalmasnak arra, hogy… (Brájer Éva: Csak egy perc.) Parancsolj! 
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BRÁJER ÉVA (Fidesz): Azért muszáj, mert bejön a 3 éves kötelezettség. Ez például 
mondjuk nekünk Székesfehérváron komoly költségvetési forrással jár… 

 
ELNÖK: Óvodahiány van. 
 
BRÁJER ÉVA (Fidesz): Óvodahiány van, így van, miközben egyébként a környező 

településekről, nem feltétlenül azért, mert jobb a városi óvoda, szerintem nagyon jók a 
település kis óvodák, hanem azért, mert Székesfehérváron dolgozik, logisztikailag jobban meg 
tudja oldani a helyzetét. Nem is két önkormányzat között probléma ez, hanem nagyon sokszor 
sajnos, a szülőt nem tudjuk rávenni, hogy használja a vidéki ovit, mert jobb mindenkinek, a 
kistelepülési önkormányzatnak, lehet, hogy a gyereknek is, és a városi önkormányzatnak is. 

Tehát ebből azért az elkövetkezendő két-három éven belül férőhelybővítést, stb., tehát 
sok problémát fog ez okozni még. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): További ösztönzőt rakunk a rendszerbe, hogy a városi 

óvodába vigyék a gyerekeket. Amivel érvelsz, az pont ellene van. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Csak egy 

dolgot javaslok megfontolásra, hogy az önkormányzati törvény alapján a települési 
önkormányzat az óvodáztatásnak a címzettje, tehát ő a feladat megszervezéséért a felelős. 
Tehát a gyermeklétszám alapján neki terveznie kell a férőhelyeket, meg kell szervezni az 
óvodai feladatellátást, vagy saját maga, vagy valamilyen megállapodás keretei között. Tehát 
eleve ennek a szakasznak a beillesztése szerintem mindenképpen problémás, mert egy olyan 
szabályt adni, ami biztosan kizárja ezeket a felvetett utakat, elég nehéz, vagy egy nagyon 
bonyolult szabályt kellene alkotni, ami amúgy sem működik. Ha nem kerül bele semmi, akkor 
pedig a helyzet bizonyos értelemben egyszerű, hiszen egyik oldalon az önkormányzat a 
kötelezettje a feladatnak, minden önkormányzat a saját helyén, ha pedig nem képes saját maga 
megoldani, akkor nyugodtan a társulásban ezt meg tudja szervezni, vagy akár köt egy 
megállapodást nem államival vagy egy másik önkormányzattal, és abban rendezi ezt a 
kérdést. 

Tehát az, hogy most itt előírjuk azt, hogy köteles megfizetni ennek a költségeit, rögtön 
előjön az a kérdés, amit Máriusz mondott, és ebben teljesen igaza van. 

 
ELNÖK: Újra azt tudom ehhez hozzáfűzni, hogy a mostani számokat ismerem, ahol 

meglévő normatívákkal gazdálkodunk, egy gyerekre olyan 400 ezer forintot fizet pluszban az 
önkormányzat, és nincs elég hely. A 3 éves kötelezőség behozatalával a feszültség tovább nő. 
Tehát itt valamilyen elvet érdemes lenne alkotni. Ez az elv vagy az, hogy aki ellátja a 
feladatot, annak tessék megfizetni ezt, ez egy lehetséges elv, ez van most a módosító 
javaslatokban, egy másik lehetséges elv, hogy nincs mászkálás és drótháló, iskolakörzet, nincs 
szabad óvodaválasztás, és tessék ellátni abból, ami van. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ez területenként más és más, és az is vitatható, hogy 

pluszköltség van. Bizonyos szempontból igen, de mondjuk a VII. kerületben, most beszéltem 
Rónaszéki Mónikával, azt mondja, hogy náluk óvodai pluszkapacitás van, és más 
kerületekből jönnek. Tehát ő, ha a csoportjait nem 20 fővel működteti, hanem 25 fővel, és 
feltölti, akkor az ő működése nem mínuszban lesz, hanem pluszban, hiszen pluszpénzt szerez 
hozzá, hiszen ha 20 fővel menne ugyanannyi óvónővel, dajkával, fűtéssel… 
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ELNÖK: Tudod, miről szól ez a javaslat? Arról, hogy a felmerülő működtetési 
költségeket egy gyerekre bontva el lehet számolni. Ha a működtetési költsége csökkenni fog, 
ő akkor is el tudja számolni. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az a probléma, hogy van egy település, ahol egyébként 

van mondjuk óvodai kapacitás pluszban. El tudná látni a saját gyerekeit is, ott egyébként a 
fajlagos költségei növekednek, ez általában a szegényebb sorsú település lesz, és a szomszéd 
város egyébként a fajlagos költségeit, meg összességében az effektív költségeit azzal, hogy 
feltölti az óvodáját, azt pedig még csökkenti. Egyébként éppen a szegényebb település 
kontójára, hiszen neki automatikusan fizetni kell. Tehát ez az eset is nagyon sokszor elő fog 
fordulni, és ez nem biztos, hogy jó folyamatokat generál. Többet nem szólok hozzá. 

 
ELNÖK: Szerencse, hogy szétválasztottuk a két pontot, az óvodánál még lehet, hogy 

meggyőzöl minket, hogy ezt ne tartsuk fenn, de nem akarunk most újra szavazni erről. 
Benyújtjuk, aztán maximum visszavonjuk vagy elengedjük. 

Ott tartottunk, hogy a 24. § (6) bekezdéséről döntöttünk. A 24. § (2) bekezdése 
következik. Ezen már túl vagyunk, ezt már elfogadtuk? (Szalay Lucia: Igen, már egy 
bizottságit elfogadtunk.) Akkor erről nem szavazunk, ezt nem terjesztjük be. (Zaj, 
közbeszólások.) 

Következik a 24. § (8) bekezdés, amelyik módosítja az Nkt. 88. §-át. Nem erről 
szavaztunk az előbb? (Szalay Lucia: Nem, ez egy másik passzus.) Ez egy másik passzus. A 
tárcának mi a véleménye? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Véleményünk szerint ez a 88. § (2) bekezdés és az előbb megtárgyalt 74. § 
egyre vonatkozó módosító, ugyanazt kezeli, csak ez utóbbi, a 88. § (2) bekezdésre vonatkozó 
nem egészen megfelelően, mert itt megint a 3 ezer főhöz köti azt, hogy akkor biztosítja az 
állam a hozzájárulást. Márpedig a 3 ezer fős szabály a működtetésre vonatkozik, ez pedig a 
köznevelési alapfeladat-ellátásra, ami az óvoda, és az előbb arról volt szó, hogy az óvodánál 
az önhibán kívüliség a szabály és nem a lakosságszám. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt sztornóztuk, ezt nem nyújtjuk be. (Révész 

Máriusz: Az előzőről nem szavaztunk!) Átlapoztuk volna? Ez a 24. § (6) bekezdése, amelyik a 
törvény 76. §-át módosítja, és ez a bérbeadást pontosítja. Mi a tárca álláspontja? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk, teljesen jó, annyi módosítással, hogy a beillesztett első módosító mondat 
szükségtelen, mert az azt követő mondatban ez önmagában benne foglaltatik pontosabban, 
hiszen ott a délelőtti, délutáni tanítási időn kívül esik, az szerintünk lefedi ezt a célt. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem ez a javaslat nem jó, mégpedig azért nem jó, 

mert mondjuk gondoljunk az iskolai büfére. Akkor az iskolai büfét mondjuk csak akkor lehet 
bérbe adni, ha tanítási időn kívül van. 

 
ELNÖK: Kicsi lesz a forgalom. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát ez alapján bérbe csak tanítási időn kívül lehet 
adni, a büfé kinyithat, ha a gyerekek hazamennek. Tehát ez így szerintem nem jó. A 
javaslatom a következő. A bérbeadás az érintett köznevelési intézményt akkor nem 
veszélyezteti, ha az nem gátolja a pedagógiai programban vagy egyéb jogszabályban 
meghatározott feladatok végrehajtását, mert van olyan, amikor tanítási időben, tehát a 
zeneiskolát mondjuk nem kell bérbe adni, de az bemegy délután, a néptáncszakkörnek, ha 
bérbe van adva az üres terem, a nyugdíjasok nyugodtan kezdhetnek számítógépes órát 3-kor a 
számítógépteremben, akkor, ha nincsen oktatás. 

 
ELNÖK: Ki kell várni a 4 órát, mert addig tart a tanítási idő. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát szerintem az időt ki kell szedni belőle, és azt kell 

mondani, hogy ha nem veszélyezteti a tanítás zavartalanságát. Gondoljatok az iskolai büfére, 
nem lehet kiadni a büfét. 

 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Nekem is annyi lenne, hogy délután gyakorlatilag fele 

kapacitással működnek. Tehát amit délelőtt mondjuk használtam minden helyiséget, délután 
már a felét nem használom, tehát ne akadályozzuk, és ezt így nehéz különválasztani, hogy 
most tegyük bele azt, tehát a konkrét tanítási órákat, de az egyszerűbb, amit Révész Máriusz 
mond, hogy ad egyfajta jogosítványt az érintett tankerületnek vagy intézménynek, hogy mi 
veszélyezteti vagy mi nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sándor, ez a verzió, amelyik a délelőtti, délutáni 

kifejezéseket kiveszi, azaz csak az marad, hogy a bérbeadás az érintett köznevelési 
intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha az nem gátolja a 
pedagógiai programban vagy egyéb jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtását. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, ez 

nagyon szimpatikus, csakhogy pont az iskolai büfé, ami egy nagyon jogos felvetés volt, és 
tényleg maximálisan egyetértünk vele. Javaslom akkor beszúrni még a házirendet és az 
szmsz-t is, mert a pedagógiai program nem szabályoz bizonyos kérdéseket, például pont az 
iskolai büfék kérdésére nem tér ki. 

 
ELNÖK: Hová szúrjuk be? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

pedagógiai programban, házirendben, szmsz-ben foglaltakat. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem kell ez a fordulat, hogy „akkor nem 

veszélyezteti”. Nem veszélyeztetheti, és kész, nem kell ez az „akkor”. 
 
ELNÖK: Én ragaszkodtam ehhez a formulához, tehát nyilván megvan ennek a 

költőisége, mármint a jogászszakmának. Tehát szmsz, házirend. Ilyen értelemben akkor 
nektek rendben van. A bizottságnak? (Szavazás.) A bizottságnak is rendben van. 

Most jönnek a saláták, ami nincs lemásolva. Van egy olyan pontunk, aminek a 
lényege, hogy ki fogadja el a pedagógiai programot, hiszen ez a kérdés felvetődött a tegnapi 
vitában. Ma a jogszabály szerint a pedagógiai programot a nevelőtestület készíti és az 
igazgató elfogadja, jóváhagyja, és nincs benne sem az Intézményfenntartó Központnak, sem a 
működtetőnek szerepe. Ez lesz januártól. Rosszul tudom? Jól tudom. Ez szerintem nem jó így 
két ok miatt. Azért, mert a pedagógiai program a kívánságlista, nyilván amit keretek közé 
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szorít a kerettanterv és sok egyéb, de végül is a pedagógiai programban döntjük el, hogy 
akkor a mindennapos testnevelés keretében most lovaglás lesz vagy nem lesz, és ha úgy 
döntünk, hogy lesz, akkor onnan kezdve vagy a KIK vagy az önkormányzat azokat a lovakat 
bérbe veszi, mert mi úgy döntöttünk. Lehet így dönteni, de némi fékpedált adjunk az 
önkormányzatnak vagy a KIK-nek, hogy figyelmeztethesse az ábrándozó nevelőtestületet, 
hogy csak szamár lesz, nem ló, vagy öszvér vagy valami. 

Tehát valahol be kell kötni, és az egyik ilyen lehetséges pont a nemzeti köznevelési 
törvény 26. § (1) bekezdése, amit ez a bizottsági javaslat imígyen módosítana. „A nevelő és 
oktató munka az óvodában és iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 
pedagógiai programot jóváhagyása előtt az intézményvezető megküldi a fenntartónak, a 
működtetőnek. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek hatálybalépéséhez, amelyekből 
a fenntartóra, a működtetőre köznevelési szakértő véleménye alapján többletfeladat hárul, a 
fenntartó, működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell 
hozni.” 

Tehát nem az önkormányzat mondja azt, hogy mindenbe bele akarok szólni, és ehhez 
pluszpénz kell, hanem egy szakértő be van iktatva a fukar önkormányzat és a pénzről 
ábrándozó tantestület közé. Persze ez a minimum, hogy azokhoz az elemekhez, amiben 
nekünk pénzünk van, előzetesen hozzá kell járulni. És ugyanezt gondolom egyébként a KIK-
ről is, hogy amihez a KIK-nek pénzt kell adnia, ahhoz neki előzetesen hozzá kell járulnia. Aki 
fizet, az pötyögtet, ez a rendszer. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amit elnök úr felolvasott, azzal egyetértek, de én még 

szigorúbb lennék, mert hogy egy konkrét példát mondjak, mondjuk három egymás melletti  
gimnázium tantestülete összeül, és akkor azt mondja, hogy mind a háromban a plusz órakeret 
terhére emelt szinten szeretnék tanítani a matematikát. A három gimnázium ott van egymástól 
mondjuk 300 méterre, vagy egy kilométeres körzeten belül. 

Van-e bárkinek joga azt mondani, hogy nem, ők most az egyik helyen nem 
matematikát, hanem mást… 

 
ELNÖK: Nem. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát azt akarom mondani, hogy én még 

továbbmennék, mint ahogy elnök úr javasolta, tehát szerintem a pedagógiai program esetében 
nemcsak akkor kell a KIK-nek mondjuk beleszólást biztosítani, ha ennek a költségei vannak, 
hanem más szempontokat is kell tudni összerendezni. 

 
ELNÖK: Én is így gondolom ezt. A tárca álláspontja? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A javaslat 

számos ponton visszahozza a közoktatási törvény szabályait, hiszen mind a szakértő 
igénybevétele, felkérése, mind pedig a fenntartói jóváhagyás és a többletköltség a Kt.-ben 
jelenleg is szereplő, illetve most már nem, de ez év augusztus 31-ig szereplő szabályozás volt. 
Ez a szabály pontosan tudjuk, hogy azért került bele, mert államtitkár asszonynak volt az a 
nagyon fontos elve, hogy a nevelőtestület kellő szakmai tudással rendelkezik, és képes ezeket 
eldönteni. Ugyanakkor megengedi az Nkt. szabálya azt is, sőt nemcsak hogy megengedi, 
hanem előírja, hogy ha itt is megjelenik a normál feladatműködtetéshez képesti többlet, és a 
feladatműködtetést a kerettanterv, óvodai alapprogram, kollégiumi nevelési alapprogram stb. 
határozza meg állami dokumentum alapján, ha ehhez képest többlet jön be, tehát például ez a 
bizonyos indítsunk még akárhány tagozatot és úszásoktatást meg erdei iskolát az iskolában, 
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akkor ilyen esetekben mindig bejön az, hogy ebből többletköltsége lesz a működtetőnek, 
hiszen neki biztosítani kell többletórában a világítást, fűtést, stb.-t, többletköltsége lesz a 
fenntartónak, aki a KIK, hiszen neki kell a pedagógust finanszírozni. Tehát ebben az esetben 
így is rendelkezésre áll ez a garancia, hiszen az önkormányzat mondhatja azt, hogy ő ezzel 
nem ért egyet, mert neki ebből többlet költségvetési specifikációja van, meg a fenntartónak is. 

Tehát igazából ez a szabály ilyen értelemben azt gondolom, nem egyeztettem a 
főnökeimmel erről, de szerintem nem támogatja az államtitkárság. 

 
ELNÖK: Ezt a vitát lefolytattuk tavaly decemberben a köznevelési törvény kapcsán. 

Én akkor is azt az álláspontot foglaltam el, hogy szerintem valakinek kontrollálni kell a 
nevelőtestületi álmokat. Eddig az önkormányzat volt a mumus, örömmel adjuk át ezt a 
feladatot a KIK-nek, legyen ő az álmok gyilkosa, mi pedig hadd szóljunk bele abba, hogy 
kell-e széket venni, padot, hol, mit. 

A köznevelési szakértő véleményéhez nem ragaszkodom, csak gondoltam, ez egy 
ilyen biztonsági puffer a nevelőtestület és az önkormányzat között, hátha nem értenek szót 
egymással, de ezt akár el is lehet hagyni. (Révész Máriusz: Hagyjuk el!) Akkor ezt kihagyjuk. 

Ilyen értelemben a tárca nem támogatja ennek a javaslatnak a benyújtását, mi viszont 
köznevelési szakértő nélkül? (Szavazás.) Mi támogatjuk. Akkor egy ilyet benyújtunk. 

Van még ilyen salátában idetolt javaslat, valaki hozott egy javaslatot, amiben a 
fejlesztő pedagógusokra hívja fel a figyelmet, hogy kimaradtak ebből, akiket át kell venni. 
Mindjárt megkeresem. (Az elnök a papírjai között keresgél.) Itt a végén ez a népi kohó nagyon 
jó, csak munkás. 

Ez is a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdését módosítja, a Központ foglalkoztatotti 
állományába kerülnek, azért ehhez már sokszor hozzányúltunk, „a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben, valamint a közoktatási törvény 1. számú melléklet első rész, 
iskolában és kollégiumban alcím 3. pontja szerinti fejlesztő pedagógusi munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazottak.” 

Azért van ez a bonyolultság, mert az, hogy fejlesztő pedagógus, az egy köznyelvi 
kifejezés, itt egy definíciós kísérlet arra, hogy a korábbi közoktatási törvény 1. számú 
melléklet első részben definiált fejlesztő pedagógusra utal. Többféle fejlesztő pedagógus van, 
háromhetes tanfolyamot végzett és hároméves gyógypedagógiai főiskolát végzett fejlesztő 
pedagógus. Ez utóbbiról van szó és nem a 60 órás tanfolyamon önmagát fejlesztőnek 
kikiáltóról. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A fejlesztő pedagógus az pedagógus munkakörben foglalkoztatott, nem 
nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő, így a főszabály szerint kerül a foglalkoztatotti 
állományba. Tehát ezért nem volt külön kiemelve. 

 
ELNÖK: Miért kaptam akkor én ezt kézbe? Ez a szeptember 1-jei hatály, ez az 

általános probléma. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ez csak a nevelő, oktató munkát segítőkre nézve áll fenn, pedagógus 
munkakörnél nincs megkülönböztetés. Mindenkit, akit az intézményben bármilyen pedagógus 
munkakörben foglalkoztatnak, azt átveszi a Központ. A nevelő, oktató munkát segítőknél van 
ez a megkülönböztetés, hogy a Kt. más kört tart ebbe a körbe tartozónak, míg a köznevelési 
törvény megint egy másikat. Ezért volt ez a zavar. 

 
ELNÖK: És akkor a köznevelési törvény felsorolja a fejlesztő pedagógust? 
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DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem sorolja fel, viszont ott nem is hivatkozunk egyik törvényre sem, hanem 
azt mondjuk, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat mind átveszi. Tehát ott 
nincs külön hivatkozás se az Nkt.-ra, se a Kt.-ra. 

 
ELNÖK: Ők pedagógus munkakörben vannak, ez tuti. (Dr. Madarász Hedvig: Igen.) 

Akkor tárgytalan a dolog. 
Itt van egy központi selejtezéssel kapcsolatos, nagyon fontos javaslat, amelyik a 8. § 

(1) bekezdését kívánja módosítani. Január 1-jén ingyenes vagyonkezelésbe kerülnek az 
ingóságok, ingatlanok, és mindaddig az övé, amíg a Központ részéről történő ellátás az adott 
ingatlanban meg nem szűnik. Ide jönne be egy selejtezésre vonatkozó passzus: „A Központ 
selejtezést csak az átadó települési önkormányzatnak a helyszíni szemléről szóló előzetes 
tájékoztatása mellett, jegyzőkönyvben tételesen rögzített módon, a települési 
önkormányzatnak a helyszínen megadott, tételes írásbeli hozzájárulásával folytathat. Ha a 
köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban megszűnik, a le 
nem selejtezett ingóvagyont a települési önkormányzatnak a jelen törvény 2. melléklete 
alpontja szerinti tárgyieszköz-nyilvántartásnak az esetleges selejtezési jegyzőkönyvekkel 
módosított, az átadás-átvétel időpontjában hatályos állapota szerint kell visszaadni.” 

Én sok érvet nem fűznék hozzá, biztosan fontos dolog ez. Mit szóltok hozzá? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így első 

olvasatra alapvetően rendben van, érthető, tehát nyilvánvalóan védi az önkormányzatnak azt a 
vagyonát, ami bemegy és utána visszakerül, hogy a KIK ne selejtezhesse le. Itt egy dolgot 
javasolnék akkor, hogy az új szövegnek a harmadik sorának a végén a „… megadott, tételes 
írásbeli hozzájárulásával”, ez fölösleges, „írásbeli hozzájárulásával” elég, abban benne fog 
szerepelni, hiszen az előző mondatban már hivatkozik a „tételes”-re. Tehát ez indokolatlan. 

 
ELNÖK: Tehát „… megadott, írásbeli hozzájárulásával”, a „tételes” törölve. Akkor 

nektek ez így jó? 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: A bizottság meg akarja vitatni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk a 

selejtezési jegyzőkönyvről. Aki egyetért vele, most szavazzon! (Szavazás.) Akkor ez rendben 
van. 

Nézzük, hogy mi van még, a közétkeztetés. Van olyan javaslat előttünk, amelyik azt 
javasolja, hogy a közétkeztetést írjuk be, mint a működtető feladatát. Ez a kérdés felmerült 
már tegnap is, milyen törvény szabályozza azt? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény írja elő tételesen az 
önkormányzatoknak ezt a feladatot. Tehát ez nem idevaló szabályozás. 

 
ELNÖK: Az a baj, hogy fizikailag egyben vannak, és a működtetésnél ez elő fog jönni 

majd a közétkeztetés, tehát a valóság ezt fel fogja vetni.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

elnök úr, itt felmerült az, hogy éppen most folyik párhuzamosan a vonatkozó szaktörvény 
parlamenti vitája, tehát a Gyvt. vitája. Tehát ha úgy gondolja a bizottság, esetleg érdemes 
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lehet oda bekapcsolódni és ott a működtetési fogalommal, hiszen az egy létező, Nkt. szerinti 
fogalom, oda bekapcsolódni és ott pontosítani ezt a feladatot, de itt ennek a törvénynek nem 
ez a tárgya. 

 
ELNÖK: Több javaslat veti fel, vagy többen fordultak hozzánk azzal, hogy az átvett 

közalkalmazottak járandósága, a köztisztviselők és közalkalmazottak járandósága csökken, 
nem csökken, csökkenhet vagy nem csökkenhet, és erre vonatkozóan kaptam a 
képviselőtársamtól egy kétségbeesett javaslatot, hogy mondja ki a törvény, hogy nem 
csökkenhet a tanév végéig. Így adva időt a Központnak, hogy átgondolja, hogy ne hozzunk 
januárban olyan helyzetbe munkavállalókat, amelyik azt mondja, hogy átvettük és januártól 
csökkentjük, legalább 8 hónapnyi időt, hogy a tanév végéig módot adjon egy ilyen 
puffereléssel mind a munkáltató Központnak, mind a munkavállalónak, hogy a helyzetet 
mérlegelje. 

Van némi racionalitás a dologban, de természetesen költségvetési igényt generál a 
tanév során. De az, hogy könnyebb lenne a folyamatot nem most egy lépésben, januárban 
megcsinálni, hanem a Központ az új alkalmazottakkal jobb, türelmesebb módon, nyolc hónap 
alatt tudja elrendezni ezeket a dolgokat, ebben szerintem van ráció. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Gondolom, az illetményről és a külön juttatásokról beszélünk, merthogy ezt a 
járandóság fogalmat a vonatkozó jogszabályok nem ismerik. Azt elmondtuk már korábban is, 
hogy az illetmény nemcsak a tanév végéig nem módosulhat, hanem egészen addig, amíg a 
kinevezés nem módosul, ami csak közös megegyezéssel módosulhat, vagy ha bejön az 
életpálya is, teljesen felülírja az illetményeket. Tehát egészen addig nem módosulhat, ha 
egyéb juttatást kapott az önkormányzat jóvoltából az intézmény, azt mindig egy évre 
állapították meg, ez a kafetéria körébe tartozó, az valóban nincs a Központhoz betervezve. 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Illetőleg 

maga a szabályozás pedig nem zárja ki azt, hogy azok az egyes önkormányzatok által a 
pedagógus munkakörben vagy egyéb nevelő, oktató munkát segítőknek juttatott, 
önkormányzati döntés alapján juttatott többletek, például a bérlet, csak hogy mondjak egy 
példát vagy egyéb ilyen ruhapénz és egyéb ilyen, Erzsébet-utalványos kedvezmények, hogy 
ezeket ne adhatná a jövőben is az önkormányzat a saját döntése alapján. Hiszen azt semmi 
nem zárja ki, az önkormányzat saját költségvetéssel rendelkezik, a jövő évben, január 1-jétől 
akár köt egy szerződést, egy megállapodást az Állami Intézményfenntartó Központtal és 
ebben meghatározza azt, hogy ő a saját illetékességi területén, a saját működtetésében lévő 
intézményben foglalkoztatottak számára ilyen és ilyen juttatást szeretne a továbbiakban 
folyósítani. Tehát ez a dolog nincs kizárva, ezt semmi nem zárja ki. Tehát ez a két dolog kvázi 
biztosítja azt, hogy… 

 
ELNÖK: Nem folytatjuk le most ezt a vitát. Megértettem, a bizottságon úgy látom, 

hogy nem akarunk beterjeszteni egy ilyen javaslatot, amelyik erre a kafetériára kitér. (Dr. 
Pósán László: Még nem szavaztunk róla!) Tegyem fel szavazásra? Akar ilyet benyújtani a 
bizottság, hogy a kafetériát fizesse a Központ a tanév végéig? (Szavazás.) Nem támogatja a 
bizottság egyharmada sem ennek a benyújtását. 

Itt van előttünk egy kollégiumos javaslat, amelyik ide becsempészi a kollégiumot, 
egészen pontosan ez a 2. § (2) bekezdését egészítené ki, és egyúttal a (2) és (4) bekezdést (3) 
és (5) bekezdésre változtatja. Az új (2) bekezdés, nem tudom, hogy ott van-e előttetek, 
Sándor, így szól, hogy az alapító okirat módosítása során eltérő döntés hozható azon 
középfokú intézmény intézményegységeiről, amelyik kollégiumi feladatot is ellát. 



 37 

A kollégium működtetése az állam köznevelési alapfeladata, ha a települési 
önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a kollégium működtetését nem 
vállalja. 

Ilyen értelemben emlékeztem, hogy van kollégiumos javaslat a hozzánk eljuttatottak 
között. Ez miről is szól? Arról, hogy szétszedi, ami most egyben van adott esetben, és nem 
csak egy irányba mehetnek az egységek. Ott van előttetek ez a javaslat? Mérlegelitek még? 
Addig Máriusznak szót adok. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én ezt egy nagyon fontos javaslatnak tartom, hiszen az 

történik, hogy a kollégiumok működtetési költsége is ez esetben mondjuk az 
önkormányzatokat terheli. Azt az önkormányzatot, akinek a kollégiumában egyébként olyan 
gyerekek laknak, akik nem kötődnek az önkormányzatokhoz. Tehát azt gondolom, hogy ez 
eddig is rossz volt, probléma volt, a kollégium volt az, amire utoljára pénz jutott nagyon sok 
helyen, úgyhogy ebben az esetben ez a javaslat teljesen maximálisan indokolt. Hogy ha már 
úgyis csak a működtetés van, semmilyen szakmai kérdésbe nem szólhat bele a működtető, 
akkor ezt a kollégiumi rendszert vigye az állam, hiszen nem az önkormányzathoz kötődő 
gyerekek vannak. 

Ennek kapcsán én egy saját kőbányai problémát még második körben szeretnék majd 
felvetni. Most az önkormányzatok gyakorlatilag egyben dönthetnek az összes intézményükről. 
Mi például Kőbányán, ha lenne rá lehetőség – és szeretném, ha lenne -, szívesen 
meggondolnánk, hogy az egy szerb gimnáziumot működtessük-e, ahol 17 százalék a kőbányai 
gyerekek aránya. Szakmai kérdésekbe már nem tudunk beleszólni, semmilyen úton-módon, 
ebben az esetben, miközben az általános iskoláink működtetését indokoltnak tartjuk, hogy 
nálunk maradjon, a gimnáziumnál, ha lenne lehetőség, hogy ezt leválasszuk, akkor 
valószínűleg meggondolnánk, és szerintem más önkormányzatok is volnának ezzel így. 

 
ELNÖK: Tartok tőle, hogy ez a kérdés a soron következő törvénymódosításhoz 

kapcsolódik majd, nem ide, mert nincs ez kimunkálva. De van benne ráció, hogy hozzunk 
létre ilyen halmazt, tehát hogy így is lehessen. Azzal egyetértek, hogy ne lehessen 
szemezgetni a jó intézmény, rossz intézmény között, de hogy feladattípusonként lehessen 
dönteni, ez egy felvethető, legitim szempont. 

Hogy van most itt a kollégium egyébként szabályozva? Nemcsak ez az egy pont a 
többcélú intézményeknél, hanem általában most mi a kollégium sorsa? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kollégiumok generálisan beletartoznak abba a nevelési-oktatási intézményi körbe, amelyek 
esetében az önkormányzatok a holnaputáni napig meghozhatják azt a döntést, hogy kívánnak-
e működtetők lenni 3 ezer alatt, és ennek alapján dől el, hogy a kollégium működtetője ki lesz. 
Az alapszabály szerint, ha egy 3 ezer főnél kisebb települési önkormányzat tart fenn, mint 
fenntartó jelenleg kollégiumot, ismereteim szerint nincs ilyen kollégium, akkor ennek 
alapesetben mindenféle önkormányzati nyilatkozat nélkül a fenntartói, működtetői feladatai 
átmennek az Intézményfenntartó Központhoz, a 3 ezer fő feletti települések által fenntartott 
kollégiumok esetében pedig az önkormányzat eldönti, hogy kíván-e működtető lenni avagy 
sem. Ha kíván, akkor nem csinál semmit, gyakorlatilag ettől ez világos, ha pedig nem kíván, 
akkor pedig az összes érintett köznevelési intézményre vonatkozóan kitölti a megadott EBR-
rendszerben lévő táblákat, megküldi az Államkincstárnak, és ebben a kollégium is benne van. 

Tehát összességében ezt a módosító javaslatot négy ok miatt nem támogatnánk így 
első ránézésre. Az egyik az, hogy csak középfokú intézmény intézményegységéről beszél, 
vannak olyan intézmények is, ahol alapfokú nevelési, oktatási intézményről, általános iskolai 
kollégiumról beszélünk, tehát azokat eleve kizárja és nem érthető ez alapján, hogy miért. 



 38 

A másik az, hogy a kollégium működtetése fogalom, hogy az állam köznevelési 
alapfeladata. Tehát nem idevaló, hiszen ezt a szabályt nem itt rendezi ez a törvény sem, meg 
maga az Nkt. sem. Tehát ez nem jó helyen van itt. 

A harmadik pedig: visszahozza azt az elvet, hogy ki is mondja, hogy a települési 
önkormányzatok társulása működtetést vállal. Ha ő egyébként egy feladatra akar társulni majd 
januárt követően, akkor ebben éppenséggel léphet, de ezt most itt kimondani azért nem lehet, 
mert az Ötv. alapján ez a szabályrendszer gyakorlatilag megszűnik ebben az évben. 

A negyedik pedig: talán a legfontosabb érvem, ha ez egyáltalán annak mondható, 
holnapután lezáródik ez az önkormányzati lemondás-vállalás. Most ezzel megint megnyitnánk 
ezt a dolgot a kollégium vonatkozásában majd valamikor novemberben. Gyakorlatilag ez 
teljesen felborítaná az egész államháztartásnak ezt a típusú tervezését. Ezt már egyszer 
elmondtam ma, tehát ez igazából nem logikus így. 

 
ELNÖK: Nem pontosan értem ezt a szeptemberre való áttolást. Akar-e még valaki 

hozzászólni? Parancsolj! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Megértem a tárca álláspontját, eredendően rossz helyen van a kollégium. Révész 
képviselő úr már elmondta a fő indokokat.  

Én azoktól a dolgoktól nem tartanék, amit a tárca képviselője mondott, szerintem az 
önkormányzatoknak fellélegzést jelentene, ha nem lenne kötelező, mert ebben a javaslatban 
az van, hogy vállalhatja. Tehát ha akarja, vállalhatja az intézménytípust, ha nem akarja, akkor 
még az általános iskolát vállalhatja, de a kollégiumot nem muszáj. 

Tehát én nem ismétlem meg azt a mondatot, amit az elején mondtam, a kollégium 
tipikusan olyan feladat, ami nem helyi önkormányzati érdekeltség. Tehát ha valamit, akkor a 
kollégiumot érdemes állami fenntartásba, vagyis nem fenntartásba, mert az természetesen 
megvan, hanem állami működtetésbe venni. 

Súlyos következménye lesz ennek a kollégiumokra nézve, és nehéz helyzetbe kerülnek 
azok a kistelepülési önkormányzatoknak, akiknek kistelepülési körzetközpontjai és középfokú 
intézményük és kollégiumuk van, az általános iskolát szívesen működtetnék, de ezt csak úgy 
tehetik meg, ha a kollégiumot is működtetik. 

Tehát ez a vagylagos javaslat szerintem sokat segítene a helyzet megoldásán. 
A társulásokat ki lehet venni, mert én nem nagyon tudok kollégiumról, általában 

kisiskolákat szoktak társulásban fenntartani. Tehát ez nem probléma, az általános iskolai 
kollégiumokkal pedig ki lehet egészíteni, mert ugyanez a helyzet, kevés általános iskolás 
kollégium van, habár ezeknek a többsége inkább gyógypedagógiai, tehát ami nem ebbe a 
kategóriába tartozik. A tanyasi jellegű, tehát ahol ilyen tanyasi iskolák vannak, ott vannak 
általános iskolás kollégiumok, ott pedig szintén indokolt, hogy ne a helyi önkormányzatnak 
legyen ez terhe, hogy ellátja a tanyasi kisgyerekek általános iskoláztatását, akik nem tudnak 
bejárni, azoknak a kollégiumi ellátását viszont az állam finanszírozza, a működtetését. 
Köszönöm szépen. Én mindenképpen javaslom, hogy találjunk megoldást erre a problémára. 

 
ELNÖK: Keressük a megoldást. A baj az, hogy ketten elmondtátok, hadd foglaljam 

össze, hogy ma dupla vagy semmi van. Az önkormányzat vagy vállalja a feladatot vagy nem, 
és nem választhat típusonként. Indokolt lenne ezt a kérdést megnyitni, most a törvény 
vitájának ebben a szakaszában késeinek érzem a dolgot, tehát nem érzem felkészültnek 
magunkat arra, hogy végigvezessük ezt a szempontot a törvényen. 

Nincs rá kapacitásunk. Fel lehet ezt vetni, 11 hónapja fogadtuk el a köznevelési 
törvényt, ez az ötödik módosítása, tehát majd februárban behozzuk megint, aztán ezt a 
szempontot végigvisszük rajta, vagy májusban. 
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Ez az egyik probléma. A másik, hogy van a törvénynek egy logikája, egy felépítése, 
ahol alapkérdéseket tisztáz, és azt, hogy a kollégium ab ovo állami alapfeladat, mint mondjuk 
a szakfeladat ellátása, azt az elején kell. Itt belekapunk egy pontba, tőlem benyújthatunk ilyet, 
rendes koherenciazavar lesz, majd kibogozza az alkotmányügyi bizottság, vagy úgy, hogy 
megtalálja neki a helyeit, vagy úgy, hogy azt mondja, hogy hagyjuk a fenébe, mert nem tudja 
ezt átvenni. 

Ez a másik probléma, hogy nem elég itt módosítani, hanem végig kell vezetni, hogy 
melyek az állami alapfeladatok, melyek azok, amelyeket az önkormányzat elláthat, 
átpasszolhat, melyek azok, amelyeket csak az önkormányzat láthat el. Tehát érthető a 
probléma, bizonyos értelemben azt mondom, hogy nagyon későn vagyunk a törvényalkotás 
során, hogy ezt most visszagombolyítsuk, akármilyen cinikusan is hangzik ez. 

Tehát nekem nem fáj, én be tudom terjeszteni, csak a szándékunkat jelezzük, de kevés 
esélyt adok arra, hogy ez beilleszkedjen egy kicsit is szalonképes jogszabályba, mert kiveti 
magából az elmondottak miatt. Szívesen figyelem vagy hallgatom, amit mondasz, István! 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Kollégiumi Szövetség): Tudomásom szerint a tárca prominens 

képviselője nem ellenezte ezt a javaslatot, és végigvezetés nélkül is lehetne úgy, hogy a 74. § 
(2) és (4) bekezdésében, ahol az van, hogy a szakképző iskolák kivételével, oda csak be 
kellene szúrni a kollégiumot is. 

 
ELNÖK: A köznevelési törvény 74. §-ára gondolsz? (Horváth István: Igen.) Világos. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Teljesen egyetértek én is azzal, hogy az államnak kell a 

kollégiumokat működtetni, erre teljesen logikus érvek hangzottak el, tehát én ezt maximálisan 
támogatom. Azt gondolom viszont én is, hogy ezt most már ebbe nem tudjuk beletornászni, 
akármilyen próbálkozást hajtunk végre. Viszont májusig pedig normál módon is át lehet 
szervezni. Tehát májusig az alaptörvény, illetve a köznevelési törvény intézmény-átszervezési 
pontjait figyelembe véve, minden gond nélkül az intézmény jelenlegi fenntartója kérheti az 
államtól, hogy vegye át ezeket az intézményeket. 

 
ELNÖK: Csak mindet kérheti. Csak a kollégiumot a jelenlegi felállás szerint nem 

kérheti tudtommal. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ez most ennek a mostaninak a véleménye, de egyébként a 

jövőben csak lesz olyan, továbbra is lesz ide-oda intézményátadásra lehetőség akár az 
egyháznak valami miatt, de éppen azt akarom kinyöszörögni, hogy viszont a kollégiumot 
külön kellene mindenképpen, ahogy te is az előbb mondtad, hogy intézménytípusonként 
kellene rendet csinálni. Tehát ezzel szeretnék egyetérteni. 

De azt szeretném kérni, hogy ahhoz, hogy egyáltalán tisztán lássunk ebben a 
dologban, azt kérném, hogy ha kaphatnánk egy olyan tájékoztatást, hogy jelenleg 
Magyarországon hány kollégium, hány fővel, mekkora költségvetéssel működik… 

 
ELNÖK: István neked fejből lediktálja ezeket az adatokat. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP):… hasznos lenne ahhoz, hogy tudjunk továbbgondolkodni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Egyházaknak nem nagyon lesz intézmény átadva, mert nincs az 

önkormányzatnak mit átadnia. Tehát az intézmény az államnál van, ő meg nem hiszem, hogy 
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át fog adni az egyházaknak ilyet, vagy egyáltalán nincs a törvényben ez szabályozva ilyen 
jellegű mozgás. Eleve statikus szemléletű az ügy. 

Egyetértek, hogy szerintem számos probléma lesz még, pont ez a mozgás, az élet 
kínálta változásokat a törvény mai állapotában nem kezeli. Úgy tekinti, mintha ez egy bronzba 
öntött intézményrendszer lenne, nem kellene foglalkozni azzal, hogy hogyan nyitunk, zárunk, 
teszünk át dolgokat. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Nem nagyon akarom húzni az időt, csak röviden 

szólnék. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményrendszert tekintve is, ez 
egy indokolt felvetés a kollégiumokkal kapcsolatban, a fővárosban is megannyi kollégium 
tevékenykedik hasonló paraméterek mellett egyébként, ami itt elhangzott. Tehát hogy nem a 
fővárosi illetőségű diákok jelenléte a markáns a reprezentációban. 

Azt szeretném kérdezni főosztályvezető úrtól és főosztályvezető-helyettes asszonytól, 
hogy akár egy ilyen technikával is, lehetetlennek látják-e ennek a kezelését, amit itt most a 
háttérből érkező beszólásként vagy elmondottként, tehát hogy egy beszúrás az egyik pontnál, 
és akkor egy ilyenfajta szabályozás lenne? Megmondom, miért lenne ez érdekes, és akkor 
ezzel be is fejezném a magam részéről. Lehetséges természetesen, hogy ha ez nem megy, 
akkor majd valamikor tavasszal, májusban vagy amikor erre alkalom kínálkozik, de akkor is 
január 1-jével ezeket a kollégiumokat állami fenntartás mellett, önkormányzati 
működtetésben kell elindítani, és ha onnantól kezdve szervezzük tovább, az nem biztos, hogy 
az intézményrendszer javát fogja minden szempontból szolgálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsolj, Sándor, aztán Máriusz! 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kucsák 

képviselő úrnak válaszolva, tehát itt nem az a probléma, az is probléma, de nem elsősorban az 
a probléma, hogy berakni ebbe a törvénybe ezt a fogalmat, mert az fércmunkával, több-
kevesebb idővel kezelhető. 

A dolog lényege – mint ahogy mondtam – az, hogy holnapután lezáródik ez az 
igénylés és lemondás a 3 ezres szabály miatt. Tehát az alapján az Államkincstár elkezd 
számolni. Kiszámolja, hogy mi, mennyi és hogyan, mennyi az önkormányzati hozzájárulás, 
ha nem működtető, ha működtető, akkor mennyit kell tervezni az állami fenntartónak a 
költségvetésében.  

Tehát ezekkel a számokkal elindul a tervezés. Mire ez a törvény megjelenik, addigra 
minden önkormányzat már megtette ezt a döntését, és ez újra felnyitná ezt a vitát, hiszen ahol 
kollégium van, ott ezek az előzetes szabályok ettől kezdve annullálódnak, és ez gyakorlatilag 
már december 15-e, 20-a. Tehát ellehetetlenül az egész folyamat és a költségvetési 
törvényben a feladatok megtervezésének a folyamata. 

Tehát ezért mindenképpen azt az álláspontot képviseljük, hogy ez most már 
mindenképpen időcsapda miatt kezelhetetlen helyzetet teremt, erre vissza kell térni abban az 
esetben, ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy a kollégiumok vonatkozásában a működtetői 
feladatok szempontjából nem kíván az önkormányzat számára lehetőséget biztosítani, hanem 
generálisan kimondja, hogy az állam lehet csak úgymond a teljes fenntartói feladatok 
részeként a működtetői feladatoknak is a címzettje. De ez egy újragondolása a történetnek. 

Értem, amit Horváth István elnök úr mondott, régóta dolgozunk a kollégiumok ügyén, 
tehát ez mindig felmerülő kérdéskör. Nyilván ezt át kell alaposan gondolnia az 
Országgyűlésnek, hogy akkor ez mennyibe kerül az államnak, akkor ezt hová kell áttervezni, 
mert az mindig is egy valós probléma volt, hogy a kollégiumokban az ott lévő önkormányzat 
által fenntartott, jelenleg fenntartott kollégiumokban a gyerekek többsége nem ott él nyilván, 
hanem máshonnan jön. De ez most már ebben a szűk időben nem kezelhető. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Mindent értek. Évek óta mondjuk ezt a problémát, 

tehát szerintem már az első kormányzati ciklusban is nagyjából ez szóba került, hogy az 
önkormányzatoknál rossz helyen van a kollégium. 

Azt javaslom, hogy most, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ez a javaslat jó eséllyel el 
fog bukni, hiszen végrehajthatatlan, ezt egy bizottsági módosítóval jelezzük, hogy ez egy élő 
probléma, és talán így a tárca majd nagyobb késztetést érez, hogy valamikor a tavasz 
folyamán ezt alrendezze. 

Tehát én most azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem fog keresztülmenni, 
ebben szerintem foglaljunk állást. 

 
ELNÖK: Én nem szeretem az ilyet, tehát ne keverjük össze a dolgokat. Ha jelezni 

akarunk, akkor jelezzünk, akkor vegyük fel a telefont és szóljunk. Ha normát akarunk 
képezni, akkor hozzunk normát. 

Azt egy racionális javaslatnak gondolom, hogy azt mondod, hogy legyen ez, és a 
végrehajtása 2014. december 31. vagy január 1-je. (Révész Máriusz: Elfogadom.) Akkor az 
legalább úgy tűnik, mintha norma lenne, de alábetonozza majd a többit jövő év májusában a 
kormány. (Révész Máriusz: Tetszik ez a javaslat!) 

Én egyébként most félretenném ezt, azzal, hogy hozzuk be májusban, áprilisban, de ha 
komolyan vesszük magunkat és csak meg akarjuk szavazni ezt, akkor egy későbbi határidővel 
tegyük meg. A mostanival eszünkbe ne jusson, mert elbotlunk a végén a saját cipőfűzőnkben, 
tehát addig cselezgetünk itt magunkkal. 

Azt mondom, hogy minden barátsággal és tisztelettel együtt, hogy ezt most ne, de a 
bizottság véleményét kell tudni, hogy benyújtjuk-e. Ki az, aki be akarja nyújtani? Aki igen, 
most szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem akarja benyújtani? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nincs meg a többség. (Révész Máriusz: 6:4:1 volt) 
Nem a jelen lévő képviselők többsége kell, hanem a bizottság többsége. (Révész Máriusz: Ez 
többség, akárhogy számolom.) 

A bizottság tagjainak a többsége kell, nem a jelenlévők többsége.  
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha a bizottság határozatképes, akkor mindig a 

jelenlévők többsége számít. 
 
ELNÖK: Hány nem volt? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Akkor a bizottság elfogadta, be fogjuk nyújtani. Javaslom a határidőt 2014-re kitolni, mert 
különben itt… 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyébként kérdezem, hogy a bizottság határozatképes? 
 
ELNÖK: Igen. Mindig. (Derültség.) Van még egy kérés előttünk. Az OKNT juttatta el 

hozzánk ezt a kérdést. Jól emlékszem, hogy módosítottuk a pedagógiai programok 
benyújtásának márciusra a határidejét? (Brassói Sándor: Igen.) Akkor javaslom, hogy ide 
toljuk el az szmsz-ek felülvizsgálatát, ugyanis a törvény előírja, ha nem tudnánk, de 
természetesen mindenki tisztában van vele, hogy december 31-ig az összes szmsz-t is át 
kellene írni, egészen pontosan a tíz munkaközösségnél nagyobb intézmények szmsz-eit. 
Gyenge késztetést érzek a nevelőtestületekben erre, ráadásul azért kellene átírni, hogy az új 
fenntartó kívánalmainak megfeleljen. 

Tartok tőle, hogy december 31-ig az új fenntartó a kívánalmait nem nagyon mutatja 
meg. Tehát ha már nem akarunk értelmetlen feladatot adni a nevelőtestületeknek, amit nem 
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szeretnénk, akkor ezt toljuk márciusra, ott van némi esély, hogy az új fenntartó a maga 
logikájában megjelenik és szempontokat ad egyáltalán az új szmsz-re. (Révész Máriusz: Még 
az is korai.) Tőlem ki is húzhatjuk ezt a dolgot. Ezt törvényben kell leírni, hogy az szmsz-eket 
mikor kell felülvizsgálni? Nem a tulajdonos vagy fenntartó mondja meg, hogy most kérek egy 
szmsz-t módosítani? 

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nyilván 

ha változik az alap feltételrendszer, akkor ezt nyilván módosítani kell, de mivel most ki van 
mondva a törvényben egy határidő, és az érvényes, ezért muszáj azt is kimondani, ha ezen 
változtatnak. 

 
ELNÖK: Javaslom akkor, hogy a törvény most előírja a tíznél több szakmai 

munkaközösséggel működő nevelési, oktatási intézmények esetében az szmsz felülvizsgálatát 
december 31-ig, ezt toljuk ki addig, amíg a pedagógiai programot, március végéig. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyetértünk. Március 31. a határidő, a 
tárca is egyetértett vele. Köszönöm szépen. 

Én nem tudok több olyan javaslatot, amit én be szeretnék terjeszteni. Máriusz tud róla, 
parancsolj! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A másodikat átugrottuk és azt mondtuk, hogy majd ez 

még szóba fog kerülni. Itt az van benne, hogy a megállapodás aláírását követően az 
önkormányzati fenntartó a megállapodásban meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, és nem adhatja bérbe. Most ez a „nem adhatja bérbe”, ez benne marad, akkor 
az biztos, hogy problémákat fog okozni. Legalább azt a zárójeles részt, a „nem adhatja bérbe” 
kifejezést húzzuk ki. Később már leszabályoztuk egyébként, hogy milyen feltételekkel adhatja 
bérbe 

 
ELNÖK: Bérbe adhatja, a feltételeket pedig mögé dúcoltuk, hogy nem akadályozhatja 

a nevelési, oktatási program, házirend és szmsz teljesülését. Akkor bérbe adhatja, innen 
viszont ki kell szedni, mert különben értelmetlen a későbbi megszorítás. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha jól értem a helyzetet. 
 
ELNÖK: Volt egy ilyen módosítónk, csak kivettük a paksamétából.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

elnök úr, a 14. §-hoz képest, ami itt benyújtásra kerülhet ebben a javaslatban, amit most 
kaptunk, ebben benne van ez a szöveg, és szerintünk ez a jó szöveg, amit most kaptunk meg, 
mint egy javaslatot. Ez jobb, mint a benyújtott, de abból nem kell kivenni az utolsó mondatot, 
a 14. § (1) bekezdésére szól. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előbb nem szavaztunk róla. 
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Pedig az 

jó. 
 
ELNÖK: Volt egy olyan, a paksamétában kiosztott, aminek a vége úgy szól, hogy 

bérbe csak év végéig adhatja. Tehát ez ugyanaz, hogy nem adhatja. 
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bérbe 
csak 2012. december 31-éig adhatja, ha az intézményt 2013. január 1-jétől nem működteti. 

 
ELNÖK: Valóban. Tehát a kicsikre vonatkozik.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez jó, 

mert ez megnyitja, hogy ő, aki… 
 
ELNÖK: Ha ő működteti, akkor bérbe adhatja. Akkor valóban felületesen olvastam, és 

ezért téptem ki a paksamétából a javaslatot. Akkor ezzel egyetértek, hogy ezt adjuk be. 
Brassói Sándorék is támogatják. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 

Akkor visszakerül a paksamétába, beadjuk. Köszönöm, hogy szóltál, Máriusz. Jó a 
memóriád. 

Bezárnám a bizottsági ülést, hacsak nincs valami rendkívüli. Kínában rátértek a népi 
kohókra a vas és acél országaként kollektíven gyártottak acélt, jó lenne, ha a törvényeket nem 
ilyen módon hoznánk a jövőben. Minden jót, jó pihenést mindenkinek! 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 32 perc)  
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a bizottság elnöke 
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