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Zárószavazás elő tti
módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az esélyegyenlőség érvényesülésének
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/5587 .
számú törvényjavaslathoz zárószavazásra bocsátandó egységes javaslatához a következ ő

zárószavazás előtti módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törványjavaslat 11 . §-ában a Kt. 95/C. §-ának (2)-(8) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

95/C . § (2) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellen őrzés során
megállapítja, hogy a településen vagy a település meghatározott részében nincs kötelez ő
felvételt biztosító óvoda, illetve kötelez ő felvételt biztosító iskola vagy az iskolai körzethatá r
meghatározására vonatkozó rendelkezéseket nem tartották meg – a 4 . (7) bekezdésében, a
4/A. §-ban, a 65 . § (2) bekezdésében, a 66 . § (2) bekezdésében, a 88 . § (7) bekezdésében é s
a 3. számú mellékletben meghatározottakra tekintettel — [kijelöli azt] felszólítsa a fenntartót,
hogy haladéktalanul jelölje kí az önkormányzati feladatellátásban résztvev ő óvodát, illetve
általános iskolát, amely nem tagadhatja meg a gyermek óvodai felvételét, iskolai felvételét . A
kijelölés egy nevelési, illetve tanítási évre szólhat, de – az e bekezdésben meghatározot t
feltételek fennállása esetén – több alkalommal is meghosszabbítható . A kijelölés megszűnése
nem érinti a kijelölés alapján létesített óvodai felvételi jogviszonyt, illetve tanulói jogviszonyt .
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodának ,
iskolának kell tekinteni a helyi önkormányzat és az önkormányzati társulás fenntartásába n
működő óvodát és iskolát, továbbá azt a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartás ú
óvodát és iskolát, amely a települési önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapjá n
részt vesz az önkormányzati feladatellátásban[, vagy az önkormányzat által átadott
épületben működik, feltéve, hogy az épületátadásért, az épület használatáért fizetet t
ellenszolgáltatás nem éri el a piaci értéket, illetve az épület használatával jár ó
költségeket az átadó helyi önkormányzat részben vagy egészben átvállalta] .
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[(4) A (2) bekezdés alkalmazásában önkormányzati feladatellátásban részt vevő
óvodának, iskolának kell tekinteni az óvodát és az iskolát akkor is, ha a hely i
önkormányzat a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartó részére ad bármilyen ,
a fenntartói feladatok ellátását segítő támogatást . Az ellenkező bizonyításáig vélelmezn i
kell, hogy a nem állami, nem önkormányzati fenntartásban lév ő óvoda, iskola részt ves z
az önkormányzati feladatellátásban, ha olyan épületben m űködik, amelyben korábban
önkormányzati fenntartású óvoda, iskola működött. ]
[(5)] ,(_.) A (3)[-(4)] bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a nevelési-oktatási
intézmény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér ő l szóló törvény hatálya
alá tartozó ingatlanban m űködik .
[(6) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal olyan óvodát, iskolát jelöl t
meg, amely nem a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási hely e
szerinti településen működik, a megjelölt óvoda, iskola fenntartója a gyermek, a tanuló
felvételének napjától az éves költségvetésről szóló törvényben az egyházi jogi személy
részére megállapított kiegészítő támogatás összegének megfelelő összegű támogatásra
válik jogosulttá, mindaddig, amíg az óvodai ellátás nem sz űnik meg, illetve a tanulói
jogviszony fennáll. A támogatás forrása a gyermek, illetve a tanuló ellátásáról ne m
gondoskodó helyi önkormányzat részére az önkormányzati finanszírozási rendszerbe n
járó nettó finanszírozás összege. ]
[(7)l(5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal (1)-(2) bekezdés alapján hozot t
határozata — fellebbezésre tekintet nélkül — azonnal végrehajtható .
[(8)1(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal az (1) bekezdésbe n
meghatározott intézkedéssel egyidej űleg az egyenlő bánásmód megsértése miatt az
intézményvezetővel szemben szabálysértési eljárást indít .

Indokolá s

A törvényjavaslat törölni javasolt fenti rendelkezései ellentétesek az 2/3-os önkormányzat i
törvénnyel, hatásköröket vonnak el .
A nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények soha nem voltak és nem leszne k
teljesen piaci alapon működő intézmények, mert a közoktatás nem a piac szabályai szerin t
működő szféra. Amennyiben számukra a fiíggetlenség alapja a piaci értéken történ ő
ingatlanbérlés, döntő többségük ellehetetlenül . A törvénnyel megkérdőjeleződik az
iskolalapítás alkotmányos szabadsága .

Budapest, 2008 . május 29.

Révész Máriusz
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