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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló1993. évi L=
törvény módosításáról szóló T/18089 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 18 . §-át törölni javaslom :

[18 . §
(1) A Kt . 114 . §-a (1) bekezdés b) pontjának második gondolatjele helyébe a következő
rendelkezés lép
[A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatások.]
[b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon
minden esetben, továbbá - a 115-116 . '-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a
középiskolában]
„ a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való
felkészülés, valamint ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott
esetben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges
ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés
(védőruha) és tisztálkodási eszköz ;"
(2) A Kt .114 . §-a (1) bekezdés b) pontjának hetedik gondolatjele helyébe a következő
rendelkezés lép
[A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatások .1
[b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon
minden esetben, továbbá - a 115-116 . §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a
középiskolában]
„- a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első
alkalommal a javítóvizsga ; a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi vizsga, az
érettségi vizsga, az első szakmai vizsga ; „
(3) A Kt .114 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(2) Minden esetben ingyenes a sajátos nevelési igényű tanuló részére az oktatásban való
részvétel és a kollégiumi ellátás . A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második



szakképzettség megszerzése ."]

A § nem módosítja a hatályos törvényt .
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