[M88 G 5
,'%

i_ri I l
Fidesz — Polgári Szövetsé g
országgyűlési képviselő
~YA

f

liil:~' i 'li:~

1 I!~ititY_YYWY'iM•L

~ 1N:

Érkéze :

-

1_~I~li :l_I !

Módosító javaslat
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke
részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állam i
fenntartásba vételér ől szóló T/8888 . számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX . 30.) Ogy . határozat 94 .§ (1) bekezdése alapján következ ő
módosító javaslato t
terjesztem el ő:
1 . A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1)Az önkormányzati fenntartó 2013 . január 1-i hatállyal módosítja az általa fenntartot t
(a) többcélú intézmény, kivéve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi
XXXI . törvény 156 . § (5) bekezdése szerinti többcélú gyermekvédelmi intézmény, valamint a kizáróla g
állami köznevelési alapfeladatot ellátó intézmény ,
(b)_korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcs őde, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona
és gyermekotthon
alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013 . január 1-jét ől állami köznevelési alapfeladatot ne
lásson el .”
(2) Az önkormányzati fenntartó és a Központ a 13 . § (2) bekezdés a) pontja szerint megkötöt t
megállapodása alapján, nem kell átszervezni azt a — nem leválasztható épületben m űködő - többcélú
a) köznevelési intézményt, amely az állami köznevelési alapfeladata mellett gyógypedagógiai é s
gyermekotthoni intézményegységgel, továbbá
b) általános m űvel ődési központot, amely köznevelési alapfeladata mellett a kulturális, vagy
művészeti, vagy közm űvelődési, vagy sportfeladatokat ellátó intézményegységge l
rendelkezik . A megállapodásban meg kell határozni a többcélú intézmény m űködtetésével kapcsolato s
feladatok megosztását ."
[(2)](3) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a képviselő-testület, a közgy űlés vagy a település i
önkormányzati társulás döntéshozó szerve e törvény hatálybalépését ől számított tíz munkanapon belül dönt .
[(3)](4) Az önkormányzati fenntartó a (2) bekezdés szerinti döntését haladéktalanul megküldi az Nkt . 79 . §
(1) bekezdése szerinti szervnek (a továbbiakban : hivatal) és az állami intézményfenntartó központnak ( a
továbbiakban: Központ) .
[(4)](5)Az e § szerinti döntések meghozatala során az intézmény alapfeladatának, szakfeladatána k
megváltoztatására vonatkozóan az Nkt . 84 . § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83 . § (4)—(6)
bekezdésében és 84 . § (7) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni . Az
átszervezés során óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport nem szervezhet ő át, nem szüntethető
meg, feladatellátási hely nem szüntethető meg.

Indokolá s
Nemcsak a többcélú intézmények alapító okiratának módosítása válik szükségessé – pl . a
funkcionális feladatok leválasztása miatt –, hanem minden intézményé, amely esetében a
köznevelési alapfeladatot az állam veszi át .
Komoly problémát okozhat a gyermekotthonok ún . belső iskoláinak a kiszervezése a többcélú
gyermekvédelmi intézményekb ől . Ezek az iskolák biztosítanak oktatást azoknak a többnyir e
pszichés, vagy diszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel él ő gyermekeknek, akiket
a külső iskolák nem tolerálnak, így ezen iskolák fennmaradása, gyermekvédelmi szemléletű
szakmai irányítása létfontosságú a gyermekvédelmi szakellátó rendszerbe egyre nagyobb számba n
érkező súlyos beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő kamasz fiatalok iskoláztatás a
szempontjából . A módosítás eredményeként a bels ő iskolákat nem kell kiszervezni .
Az önkormányzatok több olyan többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményt tartanak fenn ,
amelyekben sajátos nevelési igény ű gyermekek oktatása, valamint kollégiumi elhelyezése mellet t
gyermekvédelmi gondoskodásban részesül ő, sajátos nevelési igény ű gyermekek számára
gyermekotthoni elhelyezést biztosítanak. Ezen többcélú intézmények átszervezése megfelel ő
szakmai el ő készítés nélkül komoly zavarokat okozhat az ellátásban, az intézmények többsége eg y
épületben működik, az intézményegységek rövid id őn belül történő fizikai szétválasztására ninc s
lehetőség. A módosítás megteremti lehet őségét annak, hogy ezen intézmények átszervezésére n e
kelljen december végéig sort keríteni .
Ugyancsak problémát jelent az egy épületben többféle feladatot ellátó általános m űvelődési
központok rövid id őn belül történő átszervezése, így esetükben is meg kell teremteni a lehetőséget a
jogszabály által el ő írtaktól való eltérésre .
Budapest, 2012 . október 29 .

