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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 házszabályi
rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) Ogy. határozat 94.* (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 14 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(1)_A megállapodás alapjául a megállapodás aláírásáig az aláírás napjáig mint fordulónapig felvet t
és az átadó által hitelesített vagyonleltár szolgál . A megállapodás aláírását követően az
önkormányzati fenntartó a megállapodásban meghatározott vagyont nem idegenítheti el, ne m
terhelheti meg, valamint amennyiben az intézmény működtetője 2013. január 1-jétő l a Központ ,
2012. december 31-ignem adhatja bérbe.
(2) Amennyiben az intézmény működtetője 2013, ianuár 1-jétő l a Központ, úgy a megállapodásban
rögzíteni kell a települési önkormányzatot megillet ő vagyonhasználati jog_ kereteit. A Központ
köteles a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek fenntartását a nevelési-oktatási feladato k
sérelme nélkül a megállapodással támogatni .
[(2)](3) A megállapodásban az átadó az 1 . melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal felel ősséget
vállal az általa tett nyilatkozatok, a közölt adatok, információk és tények, valamint az átadott
okiratok és dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalma s
voltáért .
[(3)](4) A megállapodás megkötéséhez a tankerületi igazgató beszerzi a Központ elnökéne k

egyetértését .”

Indokolá s

Amennyiben a települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás működteti az
intézményt, úgy neki kell rendelkeznie a vagyongazdálkodás jogával, így a bérbeadás lehet őségével
is .
A kisebb településeken ugyanakkor – ahol a Központ lesz az intézményfenntartó – számos esetbe n
a köznevelési intézmény épülete az egyetlen olyan hely, ahol például közösségi vagy



önkormányzati rendezvényeket lehet tartani . Ebben az esetben a megállapodásokban rögzíteni kell ,
hogy az intézményt milyen feltételek mellett vehetik igénybe ilyen célokra.

Budapest, 2012 . október 29 .
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