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Tisztelt Elnök Úr !

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami 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 következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 24 . §-a a következő új, (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a
törvényjavaslat (1)-(9) bekezdésének számozása (2)-(10) bekezdésre változik :

„(1) Az Nkt. 22 . § (3) bekezdése a következ őképpen módosul, valamint a következő
új, (3a) bekezdéssel egészül ki :
„(3) Az óvoda, a Központ, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását, anyag i
haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat . Az ebből a tevékenységbő l
származó nyereséget – ha azt a köznevelési intézmény alapfeladatainak ellátásához
vagy a tevékenységben részt vevő tanulók díjazására használják fel – a köznevelés i
intézmény	 alapfeladatainak	 ellátására	 szolgáló	 költségvetés	 megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytő l nem lehet elvonni .

(3a) Ha az iskolát a települési önkormányzat m űködteti, és nem sérti az
intézmény alapfeladatainak ellátását, a (3) bekezdés szerinti anyagi haszonszerzésr e
irányuló tevékenység a következő eltérésekkel folytatható . Az iskola a pedagógiai
program megvalósítását célzó aktív nevelési-oktatási tevékenysége id őtartamábana
Központ gyakorolja a (3) bekezdés szerinti anyagi haszonszerzésre 	 irányuló
tevékenységhez kapcsolódó jogosultságokat . Az aktív nevelési id őnek az iskola által
ki nem használt idejében, továbbá az aktív nevelési-oktatási id őn kívül a működtető
jogosult a (3) bekezdés szerinti jogosultságok gyakorlására . Ettő l a szabálytól írásbel i
megállapodással a Központ javára, annak ellentételezési kötelezettsége nélkül, egyedi
esetekben el lehet térni . ”

2. A törvényjavaslat 26 . §-ának szövege a következ őre változik :

„26. § [Hatályát veszti az Nkt. 22. § (3) bekezdése .]	 Az NKt nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII . 31 .) EMMI rendelet



a) 6. § (2)bekezdése a következő új,i)ponttal egészül ki, a többi pont megjelölése
értelemszerűen módosul :

6 . . 2 Az óvoda reda. ó _ iairro • ramja meghatározza)
i) az óvodai nevelés aktív nevelési idejét, ami nem lehet hosszabb napi 10 óránál, "

b) 7. §(1)a)pontja a következő új,al)alponttal egészül ki :
„7.§ (1)(Aziskola pedagógiai programja meghatározza
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül)
al)az iskolai nevelés-oktatás aktív nevelési-oktatási idejét, ami nem lehet hosszab b

napi 10 óránál .”

Indokolá s

A törvényjavaslat törölni szándékozik az Nkt . 22 . § (3) bekezdését, ami az intézménye k
anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységéről szól. Ezzel egyrészt ellehetetlenítené a –
változatlanul a települési önkormányzatok fenntartásában maradó – óvodák ilyen jelleg ű
tevékenységét . Másrészt az iskolák tekintetében sem tenné lehet ővé mindezt, pedig ezek
számára – fenntartótól függetlenül – továbbra is fontos többletbevételt jelentenének ezek az –
elsősorban a termek kiadásával megszerezhető – források. Így a módosító javaslat arra
irányul, hogy a jelenleg hatályos jogszabályszöveget a 2013 . január elsejétől hatályos
keretekhez igazítsa .

Az Nkt . 22 . § (3) bekezdésének szövege a módosító javaslat szerint az óvodák és a
Központ általi fenntartói modellhez igazodik . Az új, (3a) bekezdés pedig arra a helyzetre ad
szabályozást, amikor az ingatlant a települési önkormányzat működteti . Erre az esetre
szükséges egy új fogalompár, az aktív nevelési idő, illetve az aktív nevelési-oktatási idő
fogalmának bevezetése, amely a neveléssel-oktatással ténylegesen eltöltött id őszakot jelzi . Az
ezen kívül eső időszakot, valamint, amennyiben ezt az időtartamot az intézmény nem
használja ki teljes terjedelmében, a ki nem használt részt a működtető jogosult igénybe venni .
Az időszak kezdő és záró időpontját nem szükséges jogszabályilag, egységesen rögzíteni, íg y
a módosító javaslat csak annak maximális tartamát határozza meg. A kezdő és záró időpont
megjelölésére az intézmény pedagógiai programja a legalkalmasabb . Mivel ennek tartalmi
szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 . (VIII . 31 .) EMMI rendelet határozza meg, így a módosít ó
javaslat is e rendelet szabályait egészíti ki . A működtető által folytatott anyagi
haszonszerzésre irányuló tevékenység eredménye a működtetőt illeti meg .

A módosító javaslat arról is szól, hogy a főszabálytól egyedi esetekben, az esetlege s
későbbi viták elkerülésének érdekében a Központ és a m űködtető közötti írásbel i
megállapodással el lehet térni, tekintetbe véve, hogy az iskolák hagyományosan rendeznek év i
néhány olyan programot, ami igénybe veszi az intézmény helyiségeit az aktív nevelési-
oktatási időn túl is. Ebben az esetben a Központ és a működtető egyedi megállapodásban
határozza meg ennek szabályait, azonban a Központ fizetési kötelezettsége nem köthető ki ,
még a működtető esetleges elmaradó bevételeinek mértékére sem .
Budapest, 2012 . november 13 .
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