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Tisztelt Elnök Úr !

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állam i
fenntartásba vételérő l 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 24 . §-a új (8) bekezdéssel egészül ki egyúttal a (8)-(10) bekezdés számozása (9) -
(11) bekezdésre változik :

„(8) Az Nkt. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési el őirányzat összegét az éve s
költségvetési törvényben kell meghatározni . A köznevelés egyéb feladatainak ellátásáhoza
köz onti költsé avetés támo . atást biztosíthat . Ha a tel • ülési önkormán zat köznevelés i
alapfeladatát más település intézményében látja el, és a működés költséghez önhibáján kívül ne m
képes az elő írt mértékben hozzájárulni, a hozzájárulást a központi költségvetés biztosítja a feladato t
ellátó önkormányzat számára.”

Indokolá s
A törvényjavaslat abból a feltételezésbő l indul ki, hogy a települési önkormányzatok mindegyike a
saját köznevelési feladatai teljesítéséért áll helyt . Ez alól egy eset kivétel : ha az intézményt kötelező
felvételt biztosító iskolának jelöli ki az állami intézményfenntartó központ . Ha valamely
önkormányzatról bebizonyosodik, hogy iskolája működési költségeit képtelen előteremteni a
Központ átvállalja a működtetést .

A törvényjavaslat nem szól arról az esetr ő l, ha az önkormányzat nem intézményfenntartó (ez igen
tetemes hányada az önkormányzatoknak), ellátási kötelezettségeit más település óvodájában,
iskolájában megállapodás vagy a Központ kijelölése alapján teljesíti . Az Nkt . ugyan lehetővé teszi ,
hogy az intézményfenntartó önkormányzat hozzájárulást kérjen az óvoda fenntartásához, az óvod a
és az iskola működtetéséhez, de vagy megkapja, vagy nem a rossz gazdasági helyzetű
településektő l . Ez nem szolgálja a tanulók esélyegyenlőségét .



Ugyan a Közport átvállalhatja valamely intézmény működtetését attól, aki rendelkezik ilyennel, ám
ebben a jelenlegi elképzelések szerint semmiféle normativitás nem érvényesül, legfeljebb
bázisszemlélet. Célszerű megállapítani olyan hozzájárulási minimumot, amit a Központ vagy h a
kívül esik az állam köznevelési alapfeladata körén, a központi költségvetés néhány alapvető
paraméter alapján és meghatározott mértékig biztosít minden olyan települési önkormányza t
feladatellátási kötelezettsége után a fenntartónak, m űködtetőnek, amely erre nem vagy korlátozottan
képes . A támogatásból való részesedés szabályainak megállapítását az elképzelés a Kormányr a
bízza.

Budapest, 2012 . október 29 .
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