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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények

állami fenntartásba vételéróZ szóló
T/8888. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/8888/171 . sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban:

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérő l szóló, T/8888/171 . számon

beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8888/172-173 . számú
zárószavazás el ő tti módosító javaslatokat .

1. Pánczél Károly képviselő az egységes javaslat 7 . § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

(4) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt . -
ban és a közalkalmazottakról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény közoktatási intézményekben
történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározot t
képesítési feltételeknek, de a közalkalmazott a képesítési feltételek megszerzése érdekébe n
megkezdte szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését legkésőbb a 2013/2014-es
tanévtől vállalja, a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév
megkezdéséig határozott idej ű kinevezéssel foglalkoztatható tovább . [E rendelkezés nem
alkalmazható, ha a közalkalmazottnak] Mentesül	 a	 képesítés	 megszerzésének
kötelezettsége alól az a közalkalmazott, akinek a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges
korhatár[ig] eléréséig tíz évnél kevesebb ideje van hátra.
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Indokolás : Lásd a T/8888/172 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja,

- az Előterjesztő képviselője egyetért.

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24. § (6) bekezdésében az Nkt. 74. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával ,
továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerz ődés útján látja
el . Az óvodai nevelésrő l a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy
köznevelési szerződés révén gondoskodik . A fenntartó az általa fenntartott intézménybe járó
gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól az óvoda fenntartásához [hozzájárulásr a
jogosult. Ha a hozzájárulásra kötelezett települési önkormányzat önhibáján kívül a
hozzájárulás megfizetésére nem képes, annak megfizetéséről az állam gondoskodik. A
hozzájárulás összegét az éves költségvetési törvény határozza meg] hozzájárulást kérhet.

Indokolás : Lásd a T/8888/173 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja.

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2012 . november 26 .

Dr. Salamon László s .k.
az Alkotmányügyi bizottság elnöke
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