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Irományszám : ( [~11- Ill.,
Az Oktatási és Tudományos Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a

102. §-ának (1) bekezdése alapján a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001 . évi XXXVII.
törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
T/8672. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 4 . §-ában a tprt . 8 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A[z igényjogosultságot] kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés
elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben a (6) bekezdés szerinti igénylőlap
felhasználásával kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról[, az igény igazolásának
módjáról] az iskola az igénvbejelentési határidő előtt legalább tizenöt nappal korábban,
írásban köteles értesíteni [a] minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt . A határidő
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az
igénybejelentés jogával . Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be . Ha az igényjogosultság a tanulói
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be -
beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben,
tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt . Az
iskola a (4) bekezdésa)-f)pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott
további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a
könyvtári tankönyvkészlet figyelembe vételével a házirendben meghatározott módon bírálja
el."

Indokolás

A javaslat az oktatási miniszter által jogszabályban meghatározott igénylőlap használatával
teszi lehetővé a kedvezmények igénylését, pontosítja az iskola tájékoztatási kötelezettségét
és a kedvezmény iránti igények elbírálásának rendjét .

ORO

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Já osi 6yör
elnök

y


	page 1

