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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról nóM1993 . évi LXXIX
törvény módosításáról szóló T118089 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 12 . §-át törölni javaslom :

[12 . §
A Kt. 81 . §-inak (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a § a
következő (14) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (14) bekezdés számozása (15)
bekezdésre változik
„(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről szóló törvény hatálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az
ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja,
köteles az átvevő egyházi jogi személy megkeresésére közoktatási megállapodást kötni . Az
átvételhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez csatolni kell - ha nem az kezdeményezi -
a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötő egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró,
egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb .) bírósági
nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt
nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértő nyilatkozatit . A közoktatási megállapodás
alapján az egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítő támogatásra a közoktatási
megállapodás aláírását követő tanítási évtől kezdődően.A kiegészítő támogatást a központi
költségvetés terhére kell kifizetni és az e törvény 118 . § (9) bekezdése szerint az átadó helyi
önkormányzattal elszámolni.
(14) A (13) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi
jogi személy az átvett épületben működő nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E
rendelkezés alkalmazásában a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha a
megszüntetés és a
megalapítás között kevesebb, mint négy hónap telt el, és a megszüntetett, illetve megalapított
nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, illetve a felvett gyermekek, tanulók több, mint ötven
százaléka azonos ."]



A § nem módosítja a hatályos törvényt .

Budapest, 2005 . november 21 .
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