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Kapcsolódó módosító javaslat !
Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A költségvetési szervek jogállásáról szóló T/6573 . számú törvényjavaslathoz – a
Házszabály 94. §-ának (1) bekezdésében és 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltakna k
megfelelően – az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő a T/6573/66 . számú módosító javaslathoz kapcsolódóan :

1 . A törvényjavaslat egy új 57 §-sal egészül ki, a további §-ok számozása értelemszerűen
módosul :

„57 .	 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 81 . §-aa
következő (15) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (15) bekezdés számozása (16j bekezdésre
változik :

„(15) A (13) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jog i
személy olyan nevelési oktatási intézmény fenntartói jogát veszi át nem állami, nem helyi
önkormányzati intézmény fenntartójától, amely korábban helyi önkormányzati fenntartásba n
működött, feltéve, hogy a fenntartói jog önkormányzattól történő átvétele óta kevesebb, mint
három év telt el . Az átadó helyi önkormányzatot ez a kötelezettség akkor terheli, haa
fenntartói jog átadásakor nem kötötte ki a fenntartóidoglegalább három évre szól ó
továbbadási tilalmát . A (13)-(14) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a helyi
önkormányzat a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát a z
egyházi jogi személynek adja át, és az átadott nevelési-oktatási intézmény az egyház i
fenntartású közoktatási intézmény intézményegységeként működik tovább .” "



2. A javaslat 62. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a

	

eredeti szövegének
számozása (1) bekezdésre változik :

„62. § (2) Az e törvény 57 . §-ával megállapított Kt . 81 . §-ának (15) bekezdését e törvény
hatályba lépését követő ,	 helyi önkormányzati fenntartói jogra vonatkozó átadáso k
tekintetében kell alkalmazni .”

Indokolás

A javaslat rendezi a kiegészít ő hozzájárulás megfizetését azokban az esetekben, amikor a z
intézmény egyházi jogi személy részére történ ő átadása közvetve, más szervezet
közbeiktatásával valósul meg . Ugyan csak rendezni kell azt a kérdést is, amikor a megsz űnő
önkormányzati intézmény egyházi nevelési-oktatási intézmény részeként m űködik tovább .

Budapest, 2008 . december 1 .

Magyar Bálint
SZDSZ
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