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Bizottsági módosító iavasla t

Tisztelt Elnök Úr !

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság köznevelési feladatot ellátó egye s
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételér ő l szóló T/8888 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 .
(IX. 30 .) Ogy. határozat 94 .§ (1) bekezdése alapján a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő , az intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lév ő
egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13 . § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodá s
alapjául szolgáló leltár szerint

a) a Központ ingyenes használatába vag y
b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013 . január 1-jét
követően, a Központ ingyenes vagyonkezeléséb e

kerül 2013 . január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részér ől történő
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik . A Központ selejtezést csak az átadó település i
önkormányzatnak a helyszíni szemlér ől szóló előzetes tájékoztatása mellett, jegyzőkönyvben
tételesen rögzített módon, a települési önkormányzatnak a helyszínen megadott, tétele s
írásbeli hozzájárulásával folytathat . Ha a köznevelési feladat Központ részér ő l történő ellátása
az adott ingatlanban megszűnik, a le nem selejtezett ingó vagyont a települési
önkormányzatnak jelen törvény 2 melléklet IV . pont 2 . alpontja szerinti tárgyieszköz -
nyilvántartásának az esetleges selejtezési jegyz őkönyvekkel módosított, az átadás-átvétel
időpontjában hatályos állapota szerint kell visszaadni . ”

Indokolá s

A törvényjavaslat rendelkezik arról, hogy a Központ ingyenes vagyonkezelésébe vag y
használatába kerül az az ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmény feladatainak ellátásá t
szolgálja . Szól továbbá arról is, hogy, amennyiben a köznevelési feladat ellátása az adot t
ingatlanban megszűnik, az átadott ingó- és ingatlanvagyont vissza kell szolgáltatni . Mivel
azonban a két esemény között hosszabb id ő is eltelhet, szükséges annak szabályozása, hogy az



időközbén esetlegesen elhasználódó, elvesz ő, tönkremenő, megsemmisülő ingó
vagyonelemek milyen eljárási rend szerint kerüljenek ki a nyilvántartásból . A módosító
javaslat olyan selejtezési eljárást tartalmaz, amely a helyszínen történik, a tulajdonos
települési önkormányzat képviselőjének jelenlétében, tételes selejtezési jegyzőkönyv felvétel e
mellett . Az ingó vagyonelem csak a tulajdonos települési önkormányzat képvisel őjének

hozzájárulásával selejtezhető. A köznevelési feladat ellátásának megszűntekor a
vagyontárgyakat az átadás-átvételkor hatályos vagyonleltár szerint kell visszaadni, amelyet

azonban értelemszerűen módosítanak az esetlegesen időközben keletkezett selejtezés i

jegyzőkönyvek .

Budapest, 2012 . november 13 .
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