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A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló T/8766 .számú törvényjavaslathoz - aT/8766/8.számon benyújtott
módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslat

kapcsolódómódosító javaslatot

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 15. § (2) bekezdése az alábbiak szeríni változik :

15. §

„(1) E törvény 2004 . június 1 -j 6n lép hatályba.

(2) [A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.)
85. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Ha a helyi önkormányzat az óvodai nevelésről vagy az általános iskolai nevelésről és
oktatásról részben vagy egészben nem saját intézményfenntartással gondoskodik, az
önkormányzati intézkedési tervben meg kell határoznia, hogy milyen módon tesz eleget
az

	

e

	

törvényben

	

meghatározott

	

kötelezettségének.
Az önkormányzati intézkedési tervet pedig azzal a helyi önkormányzattal közösen kell
elkészítenie, amelyik által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el az illetékességi
területén élők tekintetében a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve a kötelező felvételt
biztosító iskola feladatait. Az e bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulása (a továbbiakban : többcélú kistérségi
társulás) keretében ellátott feladatokra."

(3) A Kt. 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5)
bekezdés jelölése (5)-(6) bekezdésre változik :



„(3) A többcélú kistérségi társulás

a) köteles gondoskodni - a főváros kivételével - a nevelési tanácsadásról, a logopédiai
szolgáltatásról és a gyógytestnevelésről,

b) köteles gondoskodni - a községi önkormányzat kezdeményezésére -
az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról, ha a községi önkormányzat
lakosainak a száma nem haladja meg a háromezer-ötszáz főt ."

(4) A Kt. 86. §-a (4) bekezdésének felvezető része és f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(4) A megyei önkormányzat, továbbá - ha az (5) bekezdés másképp nem rendelkezik -
a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni"

„f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról,"

(5) A társulási megállapodást a társulási tanács elnöke megküldi az érintett megyei
önkormányzatnak és szükség szerint kezdeményezi az átvett feladatokkal kapcsolatos
megállapodás megkötését. A megállapodás megkötésénél alkalmazni kell a Kt. 88. §-
ának (9) bekezdésében meghatározottakat, azzal az eltéréssel, hogy a használatba adás
határozatlan időre szól .

(6) Az óvodai és az általános iskolai feladatok kistérség részére történő átadásakor
alkalmazni

	

kell

	

a

	

Kt.

	

88.

	

§-ának

	

(6)

	

bekezdésében,

	

valamint
102. §-ának (9), (11) és (12) bekezdésében foglaltakat .]

Aközoktatásról szóló1993 .évi LXXIX. törvény (a továbbiakbanKt.)a következő
89/A.§-sal egészül ki :

„89/A.~ (1) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásának
megalakulása (a továbbiakban : többcélú kistérségi társulás) esetén az e törvény 85-89.&-ában
foglaltakat az e ~-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .

(2) Ha a többcélú kistérségi társulás az e törvény 86.§-ának (3) bekezdésében
meghatározott feladat ellátásáról gondoskodik, a megyei önkormányzatnak e feladatok
tekintetében megszűnik a feladat-ellátási kötelezettsége a többcélú kistérség társulást alkotó
települési önkormányzatok illetékességi területén (a továbbiakban : többcélú kistérségi társulás
területe), és az e törvény88 .§-ának(9)bekezdésében szabályozottak szerinti feladatátvételre
a többcélú kistérségi társulás válik jogosulttá (a továbbiakban : átvett kistérségi feladat) .

(3)Amegyei önkormányzat az átvett kistérségi feladat ellátásához szükséges, a
többcélú kistérségi társulásban részt vevő községi, városi önkormányzatok által e törvény 88 .
$-ának(9)bekezdése alapján részére használatra átengedett intézményi vagyon használati
jogát köteles a többcélú kistérségi társulás részére átadni . Ha a megyei önkormányzat a
tulajdonában lévő közoktatási intézménnyel az átvett kistérségi feladatot nem kívánja a
többcélú kistérségi társulás területén ellátni, értesíti a többcélú kistérségi társulást, amelynek
kezdeményezésére az átvett kistérségi feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon használati
jogát köteles a kistérségi társulás részére átengedni . A feladat átadására, illetve az intézményi
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vagyon használatra történő átengedésére e törvény . 88. §-ának (9),valamint 102. ~ (9) és
(11)-(12) bekezdésében meghatározottakat, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
használatba adás a többcélú kistérségi társulás fennállásáig szól .

(4) A többcélú kistérségi társulási megállapodást, illetve annak módosítását a társulási
tanács elnöke megküldi az érintett megyei önkormányzatnak és szükség szerint kezdeményezi
az átvett feladatokkal kapcsolatos megállapodás megkötését . A megyei önkormányzat a
következő ülésén, de legkésőbb hatvan napon belül köteles a kezdeményezésről dönteni .

(5) A többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra-az e törvény 85 . &-
ának (4) bekezdése szerint-önálló intézkedési tervet készít

(6) Ha a többcélú kistérségi társulás megszűnik az e törvény 86 . &-ának (3)
bekezdésében meghatározott feladat-ellátási kötelezettség és a feladat ellátásához
rendelkezésre álló intézményi vagyon használati joga - az e törvény 102 . ~-ának(9)-(10)
bekezdésben meghatározottak szerint -

a) a megyei önkormányzatra száll azoknak a községi, városi önkormányzatok
tekintetében, amelyek e törvény 1993 . szeptember 1-ei . hatályba lépésekor (a továbbiakban :
1993 . évi hatál ba lé es az adott feladatot nem látták el

b) arra a községi, városi önkormányzatra száll, amelyik az adott feladatot e törvény
1993 . évi hatályba lépésekor ellátta .

(7) Ha a községi, városi önkormányzat kilép a többcélú kistérségi társulásból az e
törvény 86. &-ának (3) bekezdésében meghatározott feladat-ellátási kötelezettség és a feladat
ellátásához rendelkezésre álló intézményi vagyon használati joga - az e törvény 102 . ~-ának
(9) bekezdésben meghatározottak szerint -

a) a megyei önkormányzatra száll, amennyiben a kilépő községi, városi önkormányzat_
e törvény 1993 . évi hatályba lépésekor az adott feladatot nem látta el,

b) a kilépő községi, városi önkormányzatra száll, amennyiben az adott feladatot e
törvény 1993 . évi hatályba lépésekor ellátta .

(8) A (6) bekezdés b) pontjában és a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
a megyei önkormányzat a feladat átvételétől számított öt éven át az e törvény 88 . &-ának (9)
bekezdésében meghatározott feladatátvételt visszautasíthatja ."
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Indokolás

A közoktatásban a feladatellátás hatékony megszervezésének egyik lehetséges módja a
kistelepülések társulása. Az önkéntes kistérségi társulás alkalmas arra, hogy hatékonyan
megszervezze a helyi és az egyes települések határain túllépő feladatokat .

Budapest, 2004 . ápr
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Tatai-Tóth András
MSZP

Dr . Ja osi Györ
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