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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyarország 2014 . évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/12513 . számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) Ogy. határozat 94.* (1) bekezdése alapján
következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 20 . §-a új (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a további bekezdése k
számozása értelemszer űen módosul :

„(1) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul és új (3a)-(3b) bekezdéssel
egészül ki :

u
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvod a

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, ak i
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban : kötelező felvételt biztosító
óvoda) ,

(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában életvitelszer ű ott lakásnak minősül, ha a gyermeka
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és a z
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás els ő határnapját megelőző
három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenér e
bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban
szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető,
illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezet ő vagy a fenntartó által szervezett
bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszer ű
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételét ő l számított 15 napon
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtő l származó, a védőnő i ellátás igénybevételét
igazoló nyilatkozatot.



(3b) Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság
felszólítás ellenére a szülő a védőnő i nyilatkozatot nem mutatja be, úav az óvodavezetőz
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jo gosult az életvitelszerűen
körzetben	 lakást	 családlátogatás	 kezdeményezésével 	 ellenőrizni .	 Amennyiben	 az
óvodavezető , az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legaláb b
három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi
lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszer űen lakika
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapfán az óvodai felvéte l
megtagadható ."

Indokolá s

A módosító javaslat azt a gyakorlatot kívánja visszaszorítani, hogy egyes frekventáltab b
óvodákba történő felvétel érdekében a jelentkező gyermek családja nem valós lakcímadatokat
szolgáltat a felvételiztető óvoda számára. A javasolt törvénymódosítás meg kíván feleln i
annak az alapjogi kritériumnak, hogy csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza a
magánlakás védelméhez fűződő jogot azzal, hogy a családlátogatás intézményét csak eg y
megelőző és alapjogi korlátozás nélkül teljesíthető igazolási mód sikertelensége esetén teszi
lehetővé, amennyiben egyáltalán felmerül olyan ok, amely alapján arra lehet következtetni ,
hogy az óvodai jelentkezés során fiktív lakcímet kívánnak felhasználni a jogosultság
igazolására. Így az óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, akik életvitelszer űen a
körzetében lakik, illetve akinek a szülője ott dolgozik .

A javaslat csökkenti, illetve megszünteti a fér őhelyproblémával küzdő önkormányzatok
indokolatlan férőhelyigényét .

Budapest, 2013 . november 5 .

Pokorni Zoltán
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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