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Az egységes javaslat 1€? . ?=$t töré lni jav~1juk :
„(A Kt. 82. §-a a kóvetkezó (6)-(1ü) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Iis a nem állami, nem helyi őnkormányzati fenntartó az oktatásért felelős
miniszterrel kólón kóxoktatásí megállapodás vagy egyoldalii nyílatkoxat alapján
tdegészi16 hozzájárulásra válilk jogosulttá, a fenntartásában mnkbdó óvoda, általános
iskola részt vesz a kOtel~ felvétek bizt+osirtd óvoda, iskola feladatainak ellátásában .
Ennek során felvételi kórzetack kell tekinteni azt a telepűiért, £ővárosbaa azt a
ker€iletet, am~ea az **oda, az általános iskoL* székhelye, telephelye tal eláató. A
fenntartó a fetadatellá~rt felelés helyi kínkormányzattal közösen meghatároz azt a
gyermek, illetve tanulói Iétuzámot, amelynek felvételét nem tagadgatja meg az óvoda, az
általános iskola . Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola
alapító okiratában - az adott feladatellótási helyre - meglAutározatt felvehetd ,maximális
gyermek, tanulói létszám huszonöt százaléka . A ktitelezS felvételt biztosító óvoda,
általános iskola feladatainak ellátás$ letében a felvételi kérelmek teljesítésénél
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat .

(7) A (6) bekezdésiben megáffapított kőfelezettség nemm érinti az e fórvény 65. §-
ónak (2) bekezdd-se, illetve 66. §-ónak (2) bekezdése alapján kótelezS felvételt biztosító
óvoda, kkvta k Cetezettség L

(8) Ha a »eveJési-iplo~ iot y aen2aed etnílmf ~1>&ségz áv+ ai
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban vesz részt, a (6) bekezdésben
meghatározottak nem érintik a nemzeti etnikai 1rJtsebbségi nevelést és oktatást, llletve a
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos előnyben
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reszesitési éhtelezettséget. Az egyházi jogi személy által fenntartott nev+elási-oktatási
intézmények t~t+et+ében a <6) bekezdésbea m~lapított kötelezettség csak akkor
érvényesGthet+5, ha az nem £laklizik az e tárvény 81- § (1) btkezdés s) pontjában
megltatármwat#,~agvs~lts~ggaL

(9) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal kezdeményezheti a
kiegészíts boxzájáralás folyósításának felfüggesztését az oktatásért felelős miniszternél,
ha a nevelési-oktatási intézwépy a (6) bekezdésben meghatározott kótelezetiségének nem
tett elegek E rendelkezést nem lehet ldkalmazni, ha a nevelési-oktatási intézmény a
»tel ginségének megfelelő szómű jelemé«& blányában nem "dalt eleget tenni .

(10) A felsőoktatási intézmények óvodái, áltsrlános iskoláit - a (6) bekezdésben
meghatározottak szerint -- részt vesznek a kőtelező felvételi feladatok ellátásában .»j»

Indokolás

Az egyházak az 1990. uvi M torvény, valamint a Katolikus E áz a Vatikáni Magállapodás
alapján alanyi jogon, de ónkémesen, feladat-ellátási kőtelezettség nélkül vesznek részt a
közoktatási feladatok ellátásában. A hatályos jog alapján ezc t megilletik mindazok a
támogatások, amelyek az ltllami és vnkorrnányzati fenntartókat megílietzk . Ezek közé tartozik
az ún . kiegészítő támogatás (hozzájártilás) is, amelynek alapja a Vatikáni Megállapodás M.
fejezete alapján „az átlampotgarok azon döntése, ahogyan az egyhdzí közszotgd1tatdsokat
igénybe veszik. E tamogatdsnak kell biztosítania az egyházi fnte ményfenntartónak az állami,
illetve nem ünkormeh7yrati jenntare6vu1 azonos azirl tanrvgutchst, összhangbem az 1990. évi
IV. türWnnyel. " Meg*Wezzük, hogy korábban a kaiegészftü támogatássall ftszeifaggésben az
Alkotminybiróság hwortM ,liánpontra jutott, az egyhhzi, iatéze y akkor is rxnJmzmAnyzati
felokiztat vállal áx, ha elem az adott települési önkarmányzatat tehermentesíti_
Fentiek szerint a törvénytervezett m6 ositfsa nemcsak a Vadkáni Megállapodással, hanem az
alaptörvénnyel is ellentétes .

A további - nem állazni, önkormányzati, illetve nem egyhszi - intrrnények szintén feladat-
ellótási kőtelezettség nélkül vesznek részt a közoktatási feladatok ellátásában . Ebben
fejezc lik lei tőhbek kőzőit a szűlSnek az az alkotmányos joga, hogy a gyermekének adandó
nevelést megválassza, és ennek érdekében szúfok intézményt hozzanak létre, illetve már
létező intézmények kbzúl válasszanak . A kőtelező feladatellátás elő~ ezt a jogot bírálja
leiül .

Zsigő RR ert
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