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

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 23. §-át törölni javaslom :

[23 .
A Kt. 119 . §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A megyében a megyei és a megyei jogú városi, a fővárosban a fővárosi
önkormányzat közalapítványt hozhat létre a közoktatás - fejlesztési tervben jóváhagyott -
körzeti, térségi és országos feladatainak támogatásához . A közalapítvány bevételei a központi
költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, törvényben
vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések, illetve természetes személyek, jogi személyek
vagy jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, valamint az alapító okiratában
meghatározott egyéb bevételek . Az összeg felosztásába be kell vonni a fővárosi, megyei
gazdasági kamarákat, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartókat is . A
közalapítvány részben vagy egészben kizárhatja a támogatottak köréből azt a közoktatási
intézményt, amelynek fenntartója a fejlesztési tervben foglaltakat nem fogadja el . A
közalapítvány működéséhez szükséges költségeket a közalapítvány bevételéből kell fedezni .
(2) A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével és oktatásával, a pedagógiai
szakszolgálatok biztosításával, a korai fejlesztéssel és gondozással, illetve a fejlesztő
felkészítéssel kapcsolatos közoktatási feladatok segítése, a feladatellátásban közreműködő
intézményrendszer működtetése és fejlesztése, az érintett gyermekek, tanulók részére a
különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzésének támogatása,
a szülői gondozói tanfolyam megszervezésének segítése céljából a Kormány közalapítványt hoz
létre. A közalapítvány bevételei • a központi költségvetés éves költségvetési törvényben, illetve az
Egészségbiztosítási Alap a költségvetését meghatározó törvényben megállapított mértékű
hozzájárulása, törvényben vagy kormányrendeletben előírt befizetések, illetve természetes
személyek, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései,
valamint az alapító okiratában meghatározott egyéb bevételek . A közalapítvány működéséhez
szükséges költségeket a közalapítvány bevételéből kell fedezni ."]
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Módosító javaslat



A § nem módosítja a hatályos törvényt .

Budapest, 2005 . november 21 .

Révész Máriusz
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