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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Zárószavazás el ő tti módosító javaslat !
Dr. Szili Katalin ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!

A költségvetési szervek jogállásáról szóló T/6573 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a következő
zárószavazás

el ő tti

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a következ ő, 57 §-a egészül ki, s a §-ok számozása
értelemszer űen módosul :
"57. § A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.)
81 . §-a a következő (15)-(16) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (15) bekezdé s
számozása (17) bekezdésre változik :
(15) A (13)-(14) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a helyi
önkormányzat a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogá t
egyházi jogi személynek adja át, és az átadott nevelési-oktatási intézmény az egyházi
fenntartású közoktatási intézmény intézményegységeként működik tovább . Ha az
egyházi jogi személy nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartótó l
veszi át a közoktatási intézmény fenntartói jogát, az átvett intézményben ellátot t
gyermekek, tanulók után nem veheti igénybe a kiegészít ő támogatást. E rendelkezést
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az egyházi jogi személy az átvett intézményt
önálló közoktatási intézményként vagy az egyházi jogi személy által fenntartott másik
közoktatási intézmény részeként működteti tovább . Az e bekezdésben foglaltakat
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az intézményátvétel jogutódlással vag y
anélkül történik.
(16) A (15) bekezdés alkalmazásában az átadott közoktatási intézmény által
ellátott gyermek, tanuló az a gyermek, az tanuló, aki az átadás évét megel őző évben
kezdődő nevelési évben tanítási évben i én be vette az átadott közoktatási intézmé n
szolgáltatásait . Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni, hogy az átadott közoktatási
intézményben az alapító okiratban meghatározott maximális gyermek, illetve tanuló i
létszámnak megfelelő gyermekről, tanulóról gondoskodtak . A korlátozó
rendelkezéseket az átadás évében kezd ődő nevelési évt ől, tanítási évtől kezdődően
négy nevelési évben, tanítási évben kell alkalmazni, oly módon, hogy a másodi k
nevelési évtől, tanítási évtől kezdődő en az ellátott gyermekek, tanulók létszámát a

létszám egynegyedével, a harmadik-negyedik nevelés évben, tanítási évben további
egy-egynegyedével csökkenteni kell . Nem alkalmazhatóak ezek a korlátozások azokr a
a gyermekekre, tanulókra, akik az átadás-átvételt megel őz ő évben kezd ődő nevelés i
évben, tanítási évben nem vették igénybe a közoktatási intézményt, illetve ne m
nyertek felvételt oda, hanem a fenntartói jog átadás-átvételét követ ően nyertek
felvételt a közoktatási intézménybe . A kiegészítő támogatásra való jogosultság
tekintetében alkalmazni kell e §-nak a (11)-(12) és a (17) bekezdésében foglaltakat . "
2. A javaslat 62 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül, s a § eredeti
szövegének jelölése (1) bekezdésre változik :
"(2) Az e törvény 57 . §-ával megállapított Kt . 81 . §-ának (15) bekezdéséte
törvény hatályba lépését követő intézményátadások tekintetében kell alkalmazni . "
Indokolás
A javaslat rendezi a kiegészítő hozzájárulás megfizetését azokban a z
esetekben, amikor az intézmény egyházi jogi személy részére történ ő átadása
közvetve, más szervezet közbeiktatásával valósul meg, illetve, amikor az egyházi jog i
személy például egy alapítványtól veszi át közvetlenül a fenntartói jogokat .
Az egyházi jogi személy részére kiegészít ő hozzájárulás akkor állapítható meg ,
ha állami, illetve önkormányzati feladatokat vállal át . Abban az esetben, ha nem
állami, nem önkormányzati fenntartótól vesz át az egyházi jogi személy közoktatási
intézményt, akkor nem az államtól, nem az önkormányzattól vesz át feladatot .
Nem vonatkoznak a korlátozások azokra a gyermekekre, tanulókra, akiket má r
az intézmény egyház részére történő átadását követően vettek fel az adott
intézménybe .
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