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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény módosításáról szóló T/2931 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 30 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(4) E törvény hatályba lépésének napján hatályát veszti a Kt.
- 8/A. § (3) bekezdésének első és második mondata,
- 8B . § (5) bekezdésében „az (5) bekezdés kivételével" szöveg,
- 17. §-ának (9) bekezdése,
- 78 . §-a (6) bekezdéséből a„(például távoktatás)" szöveg,
- 81 . §-a (1) bekezdés c) pontjából a,,26 . § (3) bekezdés," szöveg,
- 91 . §-a (9) bekezdéséből a „- ha a törvény másképp nem rendelkezik -„ szöveg,
- 95 . §-ának (6) bekezdéséből „az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatok - amelyik

nevelési-oktatási intézményben diákönkormányzat nem működik, az iskolai, kollégiumi
tanulóközösségek legalább húszszázalékos tanulói részvétellel megtartott tanulói közgyűlésen
megválasztott - küldötteiből álló" szöveg,

[-120. §-ának (2)-(5) bekezdése,]
- 124. §-ának (9) bekezdése, (12) bekezdése, (23)-(24) bekezdése,
- 125 . §-ának (1) bekezdése, (4) bekezdése,
- 128. §-ának (14) bekezdése, (23) bekezdése,
- l . számú melléklet Harmadik rész 11/21 . pontja,
- 1 . számú melléklet Negyedik rész 4 . pontjából a „tanszakvezetői (tagozatvezetői,

szakosztályvezetői)," szöveg,
- 3 . számú melléklet I. „Létszámhatárok" cím, „Iskola" alcím b) pontjából az „és a

szakiskola 9-10 . évfolyamán" szöveg, valamint a IU9 . pontja .

Indokolás

A törvényjavaslat az arra ráutalt szülőt, gyereket fosztja meg költségei megtérítésétől, mikor
az alábbiakat törli :



120. §
(2) Meg kell téríteni
a) a pedagógiai szakszolgálatot nyájtó intézmény, a korai fejlesztést és gondozást nyújtó, a

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását végző, valamint a fejlesztő
felkészítést biztosító intézmény eléréséhez szükséges helyközi utazás költségeit, a
gyermeknek, tanulónak és kísérőjének, továbbá

b) az a) pontban felsorolt gyermek, tanuló szülője részére szervezett gondozói tanfolyam
költségét ;

(3) A szülőt a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott térítés az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételével felmerülő utazási költségek megtérítésére vonatkozó
rendelkezések szerint, a szolgáltatást nyújtó intézmény igazolása alapján illeti meg, melyet a
társadalombiztosítási igazgatóság, illetőleg a társadalombiztosítási kifizetőhely fizet ki .

(4) A gondozói tanfolyam költségeit a vizsgálatot végző, illetőleg a tanfolyamot szervező
közoktatási intézmény fizeti ki . A kifizetéshez szükséges fedezetet az országos
közalapítványból kell biztosítani .

(5) A szülőt a pedagógiai szakszolgáltatáson, gondozói tanfolyamon való megjelenés,
illetve részvétel napján átlagkeresete illeti meg .
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