
,!.
Fidesz — Polgári Szövetsé g

országgyűlési képvisel ő
Módosító javasla t

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állam i
fenntartásba vételéről szóló T/8888. számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) Ogy. határozat 94 .* (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 9 . §-a az alábbiak szerint módosul :

(1) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülhetnek az önkormányzati fenntartó által irányítot t
költségvetési szerveknél [a 2013 . január 1-jétő l] az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő
feladatokkal összefüggésben
a) köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, valamint az intézmény fenntartásával ,
irányításával, az intézménnyel összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok
gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ,
b) azon intézmények esetében, amelyek működtetését 2013 . január 1-jétől a Központ látja el, az
intézmény működtetését és a m űködtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatoka t
ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha — a munkaviszonyban foglalkoztatotta k
kivételével — megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 . évi CXCIX. törvényben (a
továbbiakban : Kttv.) vagy a Kjt .-ben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési
elő írásoknak .
(2) A Központ a települési önkormányzattal a 9 . § (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben
közli, hogy mely funkcionális feladatokat fog ellátni, milyen képesítési előírások mellett.A
települési önkormányzat a közlést ő l számított 30 napon belül megnevezi azon alkalmazottakat, akik
a megjelölt feladatokra jelentkeznek .
(3) Amennyiben a köztisztviselő , közalkalmazott, munkavállaló a képesítési feltételek megszerzés e
érdekében megkezdte szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését legkés őbb a 2013/2014.
tanévtől vállalja, a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév megkezdéséi g
határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább .
[(2)](4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a járások kialakításáról, valamint egyes ezze l
összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok
és a települési önkormányzatok között a járási (fővárosi kerületi) hivatalok létrehozása érdekébe n
megkötött megállapodásokban vagy megállapodás hiányában a fővárosi és megyei kormányhivata l
határozatában megnevezett köznevelési igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőket .
[(3)](5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a
Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át .
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Indokolá s

A jogszabályok nem tartalmazzák, hogy a Központ milyen funkcionális feladatokat fog ellátni, é s
ehhez milyen képesítések meglétét írja elő . Méltányos, hogy a települési önkormányzat akko r
ajánlja fel alkalmazottainak a munkahelyváltás lehet őségét, ha már tudottá vált, milyen
elvárásoknak kell megfelelniük . Így nem az új év kezdetéhez, hanem a munkakörök és a képesítés i
feltételekről szóló közlés idejéhez célszerű kötni az alkalmazottak átadását előkészítő lépéseket .
Az önkormányzatoknál a köznevelési alapfeladatok ellátásával összefüggésben alkalmazot t
munkavállalók gyakran más — pl . szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági — feladatokat i s
ellátnak egyidej ű leg. Kötelező átadásukkal az önkormányzati feladatellátás kerülne veszélybe .
Figyelembe kell venni azt is, hogy az önkormányzatoknál marad az óvodák fenntartásának é s
működtetésének, illetve a 3000 fő feletti településeken a további oktatási intézménye k
működtetésének feladata . Utóbbiak esetében egyértelmű, hogy a jelen helyzetben az
önkormányzatoknál maradó ellátandó feladatok mennyisége jelent ősen meghaladja a Központho z
átkerülő feladatok mennyiségét .
Méltányos és célszerű átmeneti időt biztosítani azok továbbfoglalkoztatásra, aki a képesíté s
megszerzése érdekében tanulmányokat folytatnak, illetve vállalják annak haladéktalan
megkezdését. Az átmeneti idő biztosítása nélkül különösen a kisebb településeken nem les z
biztosítható a szakirányú végzettséggel rendelkez ő munkavállalók alkalmazása .

Budpes, 201112 . október 29 .
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