
a? .-

Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága
Bizottsági módosító javasla t

Kövér László Ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételér ő l” szóló T/8888.
számú törvényjavaslathoz — az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság — az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat 7 . (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteteti, az
intézményben 2012 . december 31-én foglalkoztatott [technikai] dolgozó az intézményt 2012 .
december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntését ől függően kerül
továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazotta k
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt.) vagy a munk a
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint
kerülhet sor . Az önkormányzati képviselő-testület által kijelölt szervezet az önkormányzati
döntés szerint továbbfoglalkoztatott dolgozó tekintetében a korábbi munkáltató jogutódja .A
jogutód munkáltató a továbbfoglalkoztatott dolgozó kinevezésében vagy munkaszerz ődésében
a munkavégzés helyét településen belül egyoldalúan módosíthatja .

2. A törvényjavaslat 24 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(6) Az Nkt . 76. §-a a következő (6) [és (7) ]— (8)bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(6) Az állami intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezel ői vagy ingyenes használati
jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó é s
ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérb e
csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti és a bérbeadás a
köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti . Az állami intézményfenntartó közpon t
ingyenes vagyonkezel ői vagy ingyenes használati joga nem terjed ki a települési
önkormányzat által megszervezett és a köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó étkezteté s
biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyonra .
(7) A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányza t
megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén
gondoskodik kísérő személyrő l a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található ,
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és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja . A kötelező felvételt biztosít ó
iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik .
(8) Amennyiben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben az étkeztetésről a települési önkormányzat gondoskodik, az étkeztetést igényb e
vevő bejáró tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól az étkeztetéshez hozzájárulásr a
jogosult . Az étkeztetési hozzájárulás, valamint a (3) bekezdésben szerepl ő működtetési
hozzájárulás összege tanulónként a feladatellátás bekerülési költsége állami normatívával
vagy egyéb állami forrással, térítési díjjal nem fedezett részének egy bejáró tanulóra es ő
összege. Az étkeztetés biztosításában, az étkezési térítési díjak beszedésében a köznevelés i
intézmény tevékenyen közreműködik ."

INDOKOLÁ S

1. ponthoz :
A törvényjavaslat elnagyoltan tartalmazza a működtetéshez szükséges dolgozók
továbbfoglalkoztatásáról szóló rendelkezéseket, ezért szükséges azok pontosítása. Javasolom
egyértelművé tenni, hogy a települési önkormányzat által működtetésre kijelölt szervezet a
technikai dolgozók vonatkozásában munkáltatói jogutód . A működtetés hatékony
megszervezése érdekében javasolom lehet ővé tenni az új munkáltatóhoz átkerülő dolgozók
esetében, a településen belül a munkavégzési helyek egyoldalú módosítását .

2. ponthoz :

A köznevelési törvény nem számol azzal a lehet őséggel, hogy az óvodai, általános- és
középiskolai étkeztetés biztosítását az állami intézmény vagyonkezelői joga ellehetetlenítheti ,
amennyiben az étkeztetést biztosító konyhák kizárólag a szakképz ő intézményekben
találhatóak. Javasolom, hogy a közneveléshez kapcsolódó közétkeztetés biztosításáho z
szükséges ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat továbbra is használhassa .

A köznevelési törvény nem rendezi az iskolai étkeztetés megszervezését és finanszírozását .
Két lehetőség kínálkozik. Az étkeztetést az állami intézményfenntartó központ biztosítja,
vagy az étkeztetésre a települési önkormányzattal megállapodást köt . Amennyiben az
étkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, javasolom, hogy az étkeztetés költségéne k
állami forrással, térítési díjjal nem fedezett részét a bejáró tanuló lakóhelye szerinti település i
önkormányzattól igényelhesse . Természetesen az étkeztetést biztosító önkormányzat a
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók utáni egyéb forrással nem fedezett
költséget saját maga viseli .

Budapest, 2012 . november 12 .

Dr. Láng Zsolt
elnök
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