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Kapcsolódó módosító iavasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján az esélyegyenlőség érvényesülésének
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló
T/5587 . számú törvényjavaslathoz - a T/5587/27 . számon benyújtott módosító javaslathoz
kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 . §-ának (3) bekezdésében a Kt . 33. §-ának új (14) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„(14) Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható
létre [a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható ]
gyermekek [közös] egy intézményben történő neveléséhez (a továbbiakban : egységes óvoda -
bölcsőde). Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a településen élő állandó
lakóhellyel rendelkez ők száma öt év átlagában nem haladja meg az [ezerötszáz]ötezer fő t[, és
a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcs ődei csopor t
külön-külön történ ő létrehozását, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkez ő gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető] . Egységes óvoda-bölcs őd[e]ében az óvoda és a bölcsőde szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységként működ[het]ik . [minden olyan többcélú közoktatás i
intézményben, amely az e §-ban meghatározottak szerint óvodai feladatot is elláthat .] ”

Indokolá s

A bölcsődében elhelyezett gyerekek érdeke és esélyegyenlősége azt kívánja, hogy életkori
megkötés nélkül számukra zavartalanul biztosítható legyen a bölcs ődei életrend, és ne
kerüljenek hátrányba a nagyobb településen élő gyerekekkel szemben . Ez azt feltételezi ,
hogy az intézmény még közös igazgatás alatt is csak jól elkülönülő intézményegységekből
állhat, amelyek eleget tesznek a bölcsőde, illetve az óvoda működési előírásainak .
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Az 1500 fős településnagyság irreálisan alacsony, egy 5000 fős település számára bölcsőde-
óvoda létrehozása még mindig legfeljebb 80-150 gyerek közös elhelyezését jelenti . A
szükséges méretű intézmény létrehozása talán számukra is kifizet ődőbb, tehát reálisabb .

Budapest, 2008 . május 19 .

Révész Máriusz
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