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A Magyar Köztársaság Kormánya

T/6573/

Zárószavazás el őtti módosító iavaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Kormány mint előterjesztő nevében a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáró l
szóló, T/6573/85. számú zárószavazásra bocsátandó egységes javaslathoz – a Házszabály
107. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján – az alább i

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő.

1 . Az egységes javaslat 57 . §-a elhagyásra kerül :

„[57. § A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 81.
§-a a következ ő (15)–(16) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (15) bekezdés számozás a
(17) bekezdésre változik :

„(15) A (13)–(14) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a hely i
önkormányzat a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát
egyházi jogi személynek adja át, és az adott nevelési-oktatási intézmény az egyház i
fenntartású közoktatási intézmény intézményegységeként m űködik tovább. Ha az
egyházi jogi személy nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartótól vesz i
át a közoktatási intézmény fenntartói jogát, az átvett intézményben ellátott 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 közoktatás i
intézményként vagy az egyházi jogi személy által fenntartott másik közoktatás i
intézmény részeként működteti tovább. Az e bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell,
függetlenül attól, hogy az intézményátvétel jogutódlással vagy anélkül történik .
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(16) A (15) bekezdés alkalmazásában az átadott közoktatási intézmény álta l
ellátott gyermek, tanuló az a gyermek, az a tanuló, aki az átadás évét megel őző évben
kezdődő nevelési évben, tanítási évben igénybe vette az átadott közoktatási intézmény
szolgáltatásait. Az ellenkez ő bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az átadott közoktatási
intézményben, az alapító okiratban meghatározott maximális gyermek, illetve tanulói
létszámnak megfelelő gyermekről, tanulóról gondoskodtak. A korlátozó rendelkezéseket
az átadás évében kezdődő nevelési évtő l, tanítási évtő l kezdődően négy nevelési évben,
tanítási évben kell alkalmazni, oly módon, hogy a második nevelési évben, tanítási évben
az ellátott gyermekek, tanulók létszámát a létszám egynegyedével, a harmadik-negyedik
nevelési évben, tanítási évben további egy-egy negyedével csökkenteni kell . A kiegészítő
támogatásra való jogosultság tekintetében alkalmazni kell e §-nak a (11)–(12) és a (17 )
bekezdésében foglaltakat ."]"

2 . Az egységes javaslat 63 . §-ának (3) bekezdése elhagyásra kerül :

„[(3) Az e törvény 57. §-ával megállapított Kt . 81. §-ának (15) bekezdését e
törvény hatálybalépését követő intézményátadások tekintetében kell alkalmazni.]”

Indokolá s

Az elő írásban foglaltak ellentétben állnak a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék
között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természet ű kérdésről 1997. június 20-án,
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás mint nemzetközi szerződés tartalmával .

Budapest, 2008 . december 12 .

IIr . Veres Jáno s
pénzügyminiszterfa
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