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kapcsolódó módosító iavasla t
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC.
törvény módosításáról szóló T/10571 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

(a T/10571/34 .sz .javaslathoz kapcsolódva )

terjesztem elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 13 . §-sal egészül ki (a további szakaszok számozása
értelemszerűen változik) :

„13. $ Az Nkt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, a z
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már ne m
kötelessége, de ehhez az általa fenntartott óvoda esetén az állam pályázati úton támogatás t
nyújthat. Amennyiben a miniszter az állami intézményfenntartó központ által fenntartot t
köznevelési intézmény létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének
módosításáról dönt, úgy az ezzel járó rekonstrukciós, 	 illetve fejlesztési, beruházás i
többletköltségek fedezetét az állami intézményfenntartó központ biztosítja. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állam i
intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az
intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásávala
működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket 1
továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. Az önkormányzat által működtetett
intézménybe más településrő l bejáró Gyermekek, tanulók lakóhelye szerinti önkormányzatna k
hozzá kell járulnia a működtetés kő ltséGeihez. A működtető és az általa működtetett
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzat, a működtetési hozzájárulást
érintően írásbeli megállapodást kötnek az eGy Gyermekre, tanulóra vonatkozó m űködtetési
költség nagyságáról .”



Indokolá s

A nemzeti köznevelésről szóló törvény megfogalmazta annak a lehet őségét, hogy a
köznevelési intézményt működtető önkormányzat az általa működtetett intézménybe járó
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.
Azonban a jogszabály nem fogalmazott meg semmilyen eszközt, vagy következményt arra a z
esetre, ha az intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti ónkormányzat úgy dönt, hogy nem
járul hozzá a működtetés költségeihez. Különösen a nagyvárosok agglomerációjában lévő
települések esetében jelentős a bejáró gyermekek, tanulók létszáma, akár egy-egy óvoda i
csoportot, iskolai osztályt is kitesz a más településeken óvodába, iskolába járók száma.
A jogszabály módosítás célja, hogy ne csak az elvi lehetősége legyen meg a működtetési
hozzájárulás igénylésének, hanem a m űködtető önkormányzatok részére- a szigorúbb törvény i
szabályozás következtében- megtérüljenek a plusz költségek . A módosítás célja, hogy eddig i
szabályozás helyett konkrétabban rendelkezzen arról, hogy a bejáró gyermekek, tanuló k
lakóhelye szerinti önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a műkődtetés költségeihez.

Budapest, 2013 . április 23 .

Bús Balázs
Kereszténydemokrata Néppárt
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