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Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése alapján az
egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamin t
egyéb törvények módosításáról szóló T/7953 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő a következő 5. alcímmel egészül ki :

„5.	 A nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC. törvény módosítása

11.§

(1)	 A nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC . törvény (a továbbiakban : Nkt .) 74. § (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja –a
szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lév ő összes, saját tulajdonában álló, a z
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátásá t
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésérő l való gondoskodást . A működtetés keretébena
települési önkoltnányzat - a 76 . § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhér e
biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatla n
vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket, ha a működtetéssel járó kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel rendelkezik és ezt az érintet t
köznevelési intézmény működtetési adataira és a működtetéshez rendelkezésére álló bevételeire
vonatkozó adatszolgáltatással igazolja . Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja aláa
működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül .

(2)	 Az Nkt . 74. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :

„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami
intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz igazod ó
szerződésben kell megállapítani . ”

(3)	 Az Nkt . 76. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba :
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„(4) A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képvisel ők választását követő évben,
annak március 31-éig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtő l a működtetést az államtól képe s
átvállalni vagy a m űködtetést nem képes vállalni . ”

(4)	 Az Nkt. 94 .	 (4) bekezdés o) pontja hegiébe a következ ő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy )

„o) a 74. § (4) bekezdés szerinti mentesülés iránti kérelem és az 74 . § (5) bekezdés szerinti
vállalásra vonatkozó kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályait,” ,

(rendeletben állapítsa meg.)

(5)	 Az Nkt . 74. § (6) bekezdésében

a) a választása évének utolsó na•'ával bezárólag terjed ő időszakra évenként azonos összegbe n
történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képvisel ők soron következő választása évében "
szövegrész helyébe a „választását követő év augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra
havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képvisel ők soron
következő választását követő évben” szöveg ,

b) az „elutasítása esetén” szövegrész helyébe a „vállalásának hiányában” szöveg

lép,

(6)	 Az Nkt . 97. § (24) bekezdésa)pontaa)alpontjában a „nyilatkozatot” szövegrész helyéb e
a„kérelmet” szöveg lép .

(7)	 Hatályát veszti az Nkt . 74. § (6) bekezdésében az „A (4) és (5) bekezdésben meghatározot t
működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelés i
intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerz ődésben kell megállapítani .” szövegrész ."

INDOKOLÁ S

A köznevelési intézmények működtetését önként vállaló 3000 fő alatti települési önkormányzato k
gazdasági hátterének vizsgálata és az erre vonatkozó adatszolgáltatás szabályozása is szükséges a
feladatvállalással járó kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez .

A működtetés vállalásáról, illetve átadásáról szóló döntés, valamint az esetleges önkormányzati
hozzájárulási kötelezettség felülvizsgálatának teljes folyamatát a helyi önkormányzati képvisel ők
soron következő választását követ ő évben célszerű elvégezni . Ehhez az is szükséges, hogy ezekben
az években a nyilatkozattételi határid ő május végérő l március végére kerüljön vissza .

Budapest,2012.október 3 .
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