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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A felsőoktatásról szóló T/15267. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-
ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
- a T/15267/353 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő.

1 . A törvényjavaslat 24 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

"(1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a
testület akkor határozatképes, ha ülésén - a 23 . § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
sorrend szerint - legalább öt, illetve hét tag jelen van . Döntéseit tagjai többségének név
szerinti szavazatával hozza . A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt,
illetve hat támogató szavazatra van szükség . Nem vehet részt a szavazásban az, akit a döntés
érint . A rektori megbízással kapcsolatos döntéshozatalkor az irányító testület elnöke
nem szavazhat .] Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell
foglalni. Az irányító testület működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá ."

2. A törvényjavaslat 29 . §-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul :

"(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor
visszahívását. Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal - a 23 . § (2) bekezdésa)-b)
pontjában meghatározott sorrend szerint -legalább öt, illetve hét [valamennyi] tagja egyetért,
megküldi a fenntartónak ."

Indokolás

A javaslat egyértelművé teszi, hogy saját ügyében nem szavazhat az irányító testület
tagja. Ennek figyelembe vételével alakítja ki a "visszahívás" rendjét .

Kapcsolódó módosító javaslat!

Budapest, 2005 . április 25 .
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