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(Együtt kezelendő a T/2931/117 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási
bizottság), - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága
(továbbiakban : Gazdasági bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága
(továbbiakban : Ifjúsági bizottság), Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága
(továbbiakban : Költségvetési bizottság), valamint Önkormányzati és területfejlesztési
bizottsága (továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a közoktatásról szóló 1993 .
évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, T/2931 . számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T129311118-149 . számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Kt. : a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Érkezett : 1007 JUN 14.

Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

a közoktatásról szóló 1993. évi L=X. törvény módosításáról szóló T12931.
számú törvényjavaslat

1 . Sándor Mára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
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Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre,
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/89 . számú módosító indítványához (T/2931/117 .
számú ajánlás 72 . pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában a Kt. 12. § (6) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

/1 . § A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 12. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki :/

"(6) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgáj [ának]a sikeres befejezését követően
- feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt - három éven belül - jogszabályban
meghatározottak szerint - a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett
szakképesítés[ének]e hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson."

Megjegyzés : A módosító indítványok szó szerint megegyeznek a T/2931/30 . sz. módosító indítvánnyal
(T/2931/117 . sz. ajánlás 1 . pontja) .

Indokolás: Lásd a T/2931/122/a) . sz., valamint a
T/2931/134/a). számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2 . Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/112 . számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 5 . pontja) - a törvényjavaslat 2 . §-ában a Kt. 16 . § (7)
bekezdésének a következő módosítását, valamint (8)-(9) bekezdésének az elhagyását
javasolja :

/2. § A Kt . 16. §-a a következő (6)-(10) bekezdéssel egészül ki :/

"(6) A közoktatási intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során figyelembe
kell venni az intézményi minőségirányítási programban meghatározott szempontok és
értékelési rend szerint kialakított teljesítményértékelést .

(7) A helyi önkormányzat, illetve - társulási megállapodás alapján - a többcélú
kistérségi társulás a fenntartásában lévő közoktatási intézmények tekintetében - a területi
érdekegyeztetés szabályainak megtartásával - munkaerő-gazdálkodási rendszert működtethet .
A munkaerő-gazdálkodási rendszer része a munkaerő-gazdálkodási terv és a munkaerő-
gazdálkodási nyilvántartás . A munkaerő-gazdálkodási tervben kell meghatározni a
létszámgazdálkodás, a munkaidő kihasználás, a munkaerő közös foglalkoztatásának elveit,
meghatározott feladatoknak a pedagógusok állandó helyettesítési rendszer, illetve az utazó
szakember hálózat igénybevételével történő megoldását. A munkaerő-gazdálkodási
nyilvántartás tartalmazza az egyes intézmények rendelkezésére álló létszámot és az adott
létszám kihasználásával összefüggő adatokat .
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[(8) A közoktatási intézmények vezetői a nevelési év, illetve a tanítási év
előkészítése során, továbbá az üres álláshelyek meghirdetése, a közalkalmazotti
jogviszony felmentéssel történő megszüntetése, a többletmunka és rendkívüli
munkavégzés elrendelése előtt a munkaerő-gazdálkodás rendszerében meghatározottak
szerint egyeztetést tartanak.

(9) A munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 30 . §-a (1)
bekezdésének a)-b) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha a munkaerő-gazdálkodás rendszerébe bevont intézményeknél nincs
lehetőség a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására .]

(10) A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához
kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények . A munkaerő-gazdálkodás
rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik ."

Indokolás: Lásd a T/2931/135. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén nem ért
egyet, az Oktatási biz . ülésén egyetért

3 . Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth
Tibom6 dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi
György képviselő T/2931/111 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 2 .
pontja) - a törvényjavaslat 2 . §-ában a Kt. 16 . § (9) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"2. § A Kt . 16. §-a a következő (6)-[(10)](9) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A közoktatási intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során figyelembe
kell venni az intézményi minőségirányítási programban meghatározott szempontok és
értékelési rend szerint kialakított teljesítményértékelést .

(7) A helyi önkormányzat, illetve - társulási megállapodás alapján - a többcélú
kistérségi társulás a fenntartásában lévő közoktatási intézmények tekintetében - a területi
érdekegyeztetés szabályainak megtartásával - munkaerő-gazdálkodási rendszert működtet . A
munkaerő-gazdálkodási rendszer része a munkaerő-gazdálkodási terv és a munkaerő-
gazdálkodási nyilvántartás . A munkaerő-gazdálkodási tervben kell meghatározni a
létszámgazdálkodás, a munkaidő kihasználás, a munkaerő közös foglalkoztatásának elveit,
meghatározott feladatoknak a pedagógusok állandó helyettesítési rendszer, illetve az utazó
szakember hálózat igénybevételével történő megoldását. A munkaerő-gazdálkodási
nyilvántartás tartalmazza az egyes intézmények rendelkezésére álló létszámot és az adott
létszám kihasználásával összefüggő adatokat .

(8) A közoktatási intézmények vezetői a nevelési év, illetve a tanítási év előkészítése
során, továbbá az üres álláshelyek meghirdetése, a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel
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történő megszüntetése, a többletmunka és rendkívüli munkavégzés elrendelése előtt a
munkaerő-gazdálkodás rendszerében meghatározottak szerint egyeztetést tartanak .

[(9) A munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 30 . §-a (1)
bekezdésének a)-b) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha a munkaerő-gazdálkodás rendszerébe bevont intézményeknél nincs
lehetőség a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására .]

[(10)] (9) A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató
munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények . A munkaerő-
gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is
működtethetik."

Indokolás: Lásd a T/2931/128. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka
Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, dr. Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai
Gáborné képviselő - kapcsolódva dr . Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András,
dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics
Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa
György, dr. Jánosi György képviselő T/2931/18 . és 114. számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 30 . § (7)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/3 . § A Kt . 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(7) Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a
továbbiakban együtt : beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló), illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fedődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A
fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás,
a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg ."

Indokolás : Lásd a T/2931/126. sz., valamint a T/2931/136.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka
Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor,
Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tibom6 dr ., dr. Schiffer
János, Bókay Endre, Halmai Gáborod, Alexa György, dr . Jánosi György képviselő
T/2931/107 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 19 . pontja) - a
törvényjavaslat 5 . § (1) bekezdésében a Kt. 35 . § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:

/5. § (1) A Kt . 35 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(4) A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése,
valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával . A nevelési
tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt
a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek,
tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. A
nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülő, továbbá a szülő egyetértésével az óvoda [és] az
iskola és a kollégium . A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai
támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja
a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást . A nevelési
tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is . Az óvodai nevelés,
iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztő foglalkozás ha a
gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás [óval
kötött megállapodás mellett folyhat] keretében készített szakvéleményben meghatározottak
alapján folyhat . A nevelési tanácsadást ellátó intézmény [a megállapodásban foglaltak
szerint] ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását . [Ha a nevelési-oktatási
intézmény rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges feltételekkel, és vállalja a fejlesztő
foglalkozások megszervezését a szakvéleményben foglaltak szerint, a nevelési tanácsadó
a megállapodás megkötését nem tagadhatja meg.] A nevelési tanácsadás feladata továbbá,
hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére
megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek . Az e körbe
tartozó tanulók részére az e törvény 52 . $-ának (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
időkeret terhére kell az iskolai fejlesztő foglalkozást biztosítani . A nevelési-oktatási intézmény
vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások szakvéleményben meghatározottak szerinti
megszervezéséért . "

Indokolás : Lásd a T/2931/125. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné,
Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné,
Alexa György, dr. Jánosi György képviselő T/2931/107 . számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 5 . § (1) bekezdésében a Kt. 35 . §
(4) bekezdésének a következő módosításátjavasolja :

/5 . § (1) A Kt . 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(4) A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése,
valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával . A nevelési
tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt
a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek,
tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja . A
nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülő, továbbá a szülő egyetértésével az óvoda [és] az
iskola és a kollégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai
támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja
a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást . A nevelési
tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is . Az óvodai nevelés,
iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztő foglalkozás ha a
gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás[óval
kötött megállapodás mellett folyhat] keretében készített szakvéleményben meghatározottak
alapión folyhat . A nevelési tanácsadást ellátó intézmény [a megállapodásban foglaltak
szerint] ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását . [Ha a nevelési-oktatási
intézmény rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges feltételekkel, és vállalja a fejlesztő
foglalkozások megszervezését a szakvéleményben foglaltak szerint, a nevelési tanácsadó
a megállapodás megkötését nem tagadhatja meg.] A nevelési tanácsadás feladata továbbá,
hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére
megküldött szakvélemény alapión segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek . Az e körbe
tartozó tanulók részére az e törvény 52 . ~-ónak (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
időkeret terhére kell az iskolai fejlesztő foglalkozást biztosítani . A nevelési-oktatási intézmény
vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások-e bekezdésben előírt-szakvéleményekben
meghatározottak szerinti megszervezéséért . "

Indokolás : Lásd a T/2931/137. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa
Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr.
Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné
dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi György
képviselő T/2931/105 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 26. pontja)
- a törvényjavaslat 9. §-ában a Kt. 67. § (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

/9. § A Kt. 67 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi
(5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul :/

"(5) A szakiskolai és a szakközépiskolai szakképzés megszervezhető oly módon is,
hogy a csak szakképzési évfolyammal működő szakiskola, szakközépiskola vagy az arra
alapító okiratában felhatalmazott szakiskola, illetve szakközépiskola (a továbbiakban :
szakmai vizsgára felkészítő iskola) a szakképzési évfolyamán készíti fel - részben vagy
egészben - a szakképzési évfolyam követelményeire egy vagy több másik szakiskola,
szakközépiskola (a továbbiakban: küldő iskola) tanulóit . A szakképzési feladatok közös
feladatellátás keretében történő megoldása esetén a küldő iskola szakképzési évfolyamainak
száma csökkenthető, illetve a küldő iskola szakképzési évfolyam nélkül is működhet. A
szakiskola, szakközépiskola tanulója a szakmai vizsgára felkészítő iskola szakképzési
évfolyamába - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - ugyanazokkal a feltételekkel
léphet át, mintha a tanulmányait a küldő iskolában folytatná tovább . Az érintett iskolák alapító
okiratában kell rögzíteni, melyek azok a szakképzéssel összefüggő feladatok, amelyeket
közös feladatellátás keretében oldanak meg. A szakmai vizsgára felkészítő iskola és a küldő
iskola nevelőtestülete - a tanulmányoknak a szakképzésbe történő beszámítása biztosításának
céljából - közösen fogadja el az iskolák pedagógiai programjait ."

Indokolás : Lásd a T/2931/127. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka
Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, dr. Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai
Gáborné képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka
Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor,
Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer
János, Bókay Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi György képviselő
T/2931/105 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 26 . pontja) - a
törvényjavaslat 9. §-ában a Kt. 67 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/9. § A Kt . 67 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi
(5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul :/

"(5) A szakiskolai és a szakközépiskolai szakképzés megszervezhető oly módon is,
hogy a csak szakképzési évfolyammal működő szakiskola, szakközépiskola vagy az arra
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alapító okiratában felhatalmazott szakiskola, illetve szakközépiskola (a továbbiakban :
szakmai vizsgára felkészítő iskola) a szakképzési évfolyamán készíti fel - részben vagy
egészben - a szakképzési évfolyam követelményeire egy vagy több másik szakiskola,
szakközépiskola (a továbbiakban: küldő iskola) tanulóit . A szakképzési feladatok közös
feladatellátás keretében történő megoldása esetén a küldő iskola szakképzési évfolyamainak
száma csökkenthető, illetve a küldő iskola szakképzési évfolyam nélkül is működhet. A
szakiskola, szakközépiskola tanulója a szakmai vizsgára felkészítő iskola szakképzési
évfolyamába - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - ugyanazokkal a feltételekkel
léphet át, mintha a tanulmányait a küldő iskolában folytatná tovább . Az érintett iskolák alapító
okiratában kell rögzíteni, melyek azok a szakképzéssel összefüggő feladatok, amelyeket
közös feladatellátás keretében oldanak meg. A szakmai vizsgára felkészítő iskola és a küldő
iskola nevelőtestülete [közösen fogadja el az iskolák pedagógiai programjait]
összehangolja az iskolák pedagógiai programiait a tanulmányok szakképzésbe történő
beszámítása tekintetében ."

Indokolás : Lásd a T/2931/129. sz., valamint a T/2931/138.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka
Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, dr. Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai
Gáborné képviselő - kapcsolódva dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer János, Bókay
Endre, Halmai Gáborné, Alexa György, dr . Jánosi György képviselő T/2931/102 . számú
módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 13. § (2)
bekezdésében a Kt. 89/A. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(2) A Kt. 89/A. §-a a következő (9)-(12) bekezdéssel egészül ki :/

"(12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatok on való
részvétel feltétele, hogy az e törvény89/A.~-ónak (5) bekezdése alapión készített intézkedési
terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. A
pályázatok elbírálásánál - az előírt feltételek megléte esetén - előnyben kell részesíteni azt a
közoktatási intézményt fenntartó [többcélú kistérségi] társulást, amelynek tagjai között olyan
önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén, [vagy]
továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó települést és társulást amelynek az
illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes
gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot . [A pályázaton való
részvétel feltétele, hogy az e törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése alapján készített
intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedéseket .] Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések meghatározását az oktatásért
felelős miniszter útmutató kiadásával segíti . E rendelkezéseket a többcélú kistérségi társulás
[tagjai] tekintetében is alkalmazni kell ."
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Indokolás : Lásd a T/2931/123. sz., valamint a T/2931/139.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
az Ifjúsági biz . támogatja

- a Költségvetési biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

10 . Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre,
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/89 . számú módosító indítványához (T/2931/117 .
számú ajánlás 72 . pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában a Kt. 94 . § (1) bekezdés c)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/16. § A Kt . 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(1) Az oktatásért felelős miniszter szabályozza]/

"c) az ágazati minőségpolitikai feladatok ellátásának, az országos mérési feladatok
szervezésének, a teljesítmény-értékelésének rendjét és elveit, az Országos szakértői
névjegyzékbe felvett szakértők szakértői tevékenységét, a Pedagógus-továbbképzési
Akkreditációs Testület létrehozását és működését ."

Megjegyzés : A módosító indítványok szó szerint megegyeznek a T/2931/53 . sz. módosító indítvánnyal
(T/2931/117 . sz. ajánlás 41 . pontja) .

Indokolás : Lásd a T/2931/122/ó). sz ., valamint a
T/2931/134/ó). számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr .
Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa, Tóth
Ferenc, Bencsik János, Potápi Árpád képviselő T/2931/54 . számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 43 . pontja) - a törvényjavaslat 18. §-ában a Kt. 95/A. § (6)
bekezdés b) pont bb) alpontjának a következő módosítását javasolja :

/18 . § A Kt. 95/A . §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
továbbá a § a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (7)-(12)
bekezdés jelölése (9)-(14) bekezdésre módosul :



(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során
feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti :

b) eljárást kezdeményez/

"bb) a nem állami, nem önkormányzati intézmények esetén a kifizető szervnél a
normatív költségvetési támogatás és hozzájárulás felülvizsgálatára, folyósításának
felfüggesztésére, szükség esetén az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási
intézménybe történő átvételére, felvételére,"

Indokolás : Lásd a T/2931/124. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó Róbert, dr.
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Potápi Árpád képviselő
T/2931/55 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 44 . pontja) - a
törvényjavaslat 19. §-ában a Kt. 115. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását
javasolja :

"19. § A Kt . 115 . § (1) bekezdésének b)[-c)] pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[(1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében
igénybe vehető szolgáltatások :]

„b) a 114. §-ban fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás
tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis és a tanulószobai
foglalkozás ;

[c) az alapfokú művészetoktatási intézményben

- heti hat tanórai foglalkozás, amely kizárólag egy tanszakon folytatott
tanulmányokhoz vehető igénybe, a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,
valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti
záróvizsga) és egy művészi előadás, az e törvény 53 . §-ának (5) bekezdésében
meghatározott foglalkozásokon való részvétel, továbbá egy alkalommal - tanulmányi
eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben,]

- továbbá e szolgáltatásokhoz az iskola létesítményeinek, felszereléseinek
igénybevétele, használata;""
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Indokolás: Lásd a T/2931/140. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogat] a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tóth Tiborné képviselő T/2931/98 . számú
módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 46 . pontja) - a törvényjavaslat 20. §-
ában a Kt. 118. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/20 . § A Kt . 118 . §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(10) A közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el
meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti
többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés
céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést (a
továbbiakban : kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés) . A kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja
részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-
kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A kereset-kiegészítés megállapításánál
figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit . A kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés feltételeit - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kollektív
szerződésben, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni . A
kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat .
A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja . A kereset-
kiegészítésre való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesítni azt, aki az
intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési évben, tanítási évben kereset-
kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minőségirányítási programban meghatározott
ciklusidő még nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét
kiérdemelte azt ."

Indokolás : Lásd a T/2931/119. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Tóth Tiborné képviselő T/2931/98 . számú módosító indítványához (T/2931/117 .
számú ajánlás 46 . pontja) - a törvényjavaslat 20. §-ában a Kt. 118. § (10) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :



/20. § A Kt . 118. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(10) A közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el
meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti
többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés
céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést (a
továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés) . A kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja
részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre . A meghatározott időre szóló kereset-
kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A kereset-kiegészítés megállapításánál
figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit . A kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés feltételeit - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kollektív
szerződésben, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni . A
kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat .
A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja . A kereset-
kiegészítésre való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesítni azt, aki az
intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési évben, tanítási évben kereset-
kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minőségirányítási programban meghatározott
ciklusidő nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét kiérdemelte
azt.

Indokolás : Lásd a T/2931/146. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi
József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/97 . számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 50 . pontja) - a törvényjavaslat 21 . §-ában a Kt. 121 . § (1)
bekezdés 14. pontjának a következő módosítását javasolja :

/21 . § (1) A Kt . 121 . §-a (1) bekezdésének 14 . pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[E törvény alkalmazásában]/

"14 . hátrányos helyzetű gyermek, tanuló : az, [akit családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve] akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője -
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban
tett önkéntes nyilatkozata szerint - gyermek[ük]é tankötelessé válása előtt, illetve
tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
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tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló
is, akit tartós nevelésbe vettek ;"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19 . pontjában ismertetett
j avaslattal.

Indokolás : Lásd a T/2931/133/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

16. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr .
képviselő T/2931/97 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 50 . pontja) -
a törvényjavaslat 21 . §-ában a Kt. 121. § (1) bekezdés 14. pontjának a következő
módosítását javasolja :

/21 . § (1) A Kt . 121 . §-a (1) bekezdésének 14 . pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[E törvény alkalmazásában]/

"14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló : az, akit családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője -
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban
tett önkéntes nyilatkozata szerint - [gyermekük tankötelessé válásának] óvodás gyermek
esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe
vettek;"

Indokolás : Lásd a T/2931/141/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

T/2931/133/1-2 . sz .
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17. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva a T/2931/19 . számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 59 . pontja) - a törvényjavaslat 22. §-a helyébe a következő
rendelkezést j avasolj a :

"22. § [(1) A Kt. 126. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a
jelenlegi § szövegének jelölése (2) bekezdésre módosul :

„(1) A szakértől és rehabilitációs bizottság 2007. november 30-ig - hivatalból
indított eljárás keretében - megvizsgálja a pszichés fejlődési zavara miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé
nyilvánított gyermekeket és tanulókat annak megállapítása érdekében, hogy a gyermek,
a tanuló a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd-e . A
vizsgálat eredményeképpen a szakértői és rehabilitációs bizottság - a (2) bekezdésben
meghatározott ütemterv és eljárás szerint - a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók iratait a nevelési tanácsadó részére megküldi . A
vizsgálat eredményétől függetlenül az érintett gyermekeket, tanulókat a juttatások és a
költségvetési támogatások tekintetében 2008. augusztus 31-éig sajátos nevelési igényű
gyermekeknek, tanulóknak kell tekinteni."

(2) A Kt. 126. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Ha a tanuló - külön osztályban, tagozaton, iskolában - gyógypedagógiai
nevelésben-oktatásban vesz részt, iratainak a nevelési tanácsadó részére történő
megküldésével egyidejűleg intézkedni kell arról is, hogy a tanuló a következő tanítási
évben átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba (a továbbiakban :
visszahelyezett tanuló) . Ha a tanuló a vizsgálati időszakban a nyolcadik évfolyamon
folytatja tanulmányait, a bizottság javaslatot tesz arra is, hogy milyen iskolatípusban
kapcsolódjon be a kilencedik évfolyamon folyó oktatásba .

(4) A tanuló lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat 2008 . január 31-éig
kijelöli azt az általa fenntartott vagy megállapodás alapján a feladatellátásban
közreműködő

a) általános iskolát,

b) szakiskolát (a továbbiakban : az általános iskola és szakiskola együtt : kijelölt
iskola),

amelyek fogadják a visszahelyezett tanulókat . A kijelölt iskolák nem tagadhatják
meg az érintett tanulók felvételét .

(5) A kijelölt iskolák egyéni ütemterv kidolgozásával, egyéni foglalkozások
megszervezésével segítik a visszahelyezett tanulókat . A kijelölt szakiskola előkészítő
kilencedik évfolyam megszervezésével segítheti a visszahelyezett tanulókat . Az előkészítő
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évfolyam befejezését követően a tanulókat a többi tanulóval közösen kell a kilencedik
évfolyamra beiskolázni .

(6) Az előkészítő évfolyamra azokat a jelentkezőket is fel kell venni, akik

a) az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálati időszakot megelőző három
éven belül a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényű tanulóként, valamint

b) enyhe értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű tanulóként

fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát . A tanuló abban az évben kezdhet
utoljára iskolai évfolyamot a nappali rendszerű iskolai oktatásban, amelyben betölti a
huszonötödik életévét ."]

AKt.126. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)A szakértői és rehabilitációs bizottság 2007 . december 31-éig-hivatalból indított
eljárás keretében-megvizsgálja a pszichés fedődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított
gyermekeket és tanulókat . A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló
küzd-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével, és ha igen az visszavezethető-e organikus okra vagy nem vezethető
vissza. A szakértői és rehabilitációs bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait,
akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek 2008 . március 15-éig megküldi a
nevelési tanácsadó részére . A vizsgálat eredményétől függetlenül az érintett gyermekeket,
tanulókat a juttatások és a költségvetési támogatások tekintetében 2008 . augusztus 31-égi
sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak kell tekinteni. Ha az e bekezdésben
szabályozott vizsgálat eredményeképpen a gyermek, a tanuló további ellátásra jogosult,
anélkül, hogy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdene, ellátásáról 2008 . szeptember 1-
jétől a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekre, tanulóra vonatkozó rendelkezések szerint kell
gondoskodni, s így kell őt nyilvántartani .

(2) Ha a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló külön osztályban, tagozaton,
iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban iratainak a nevelési tanácsadó
részére történő megküldésével egyidejűleg - a szakértői véleményben meghatározottak szerint
-intézkedni kell arról is, hogy a tanuló a következő tanítási évben átkerüljön az általános
követelmények szerinti oktatásba. E rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben az az iskola,
amelyben a tanuló felkészítése folyik, rendelkezik a szakértői véleményben foglaltak
végrehajtásához szükséges feltételekkel . Ha a tanuló a vizsgálati időszakban a nyolcadik
évfolyamon folytatja tanulmányait, a bizottság javaslatot tesz arra is, hogy milyen
iskolatípusban kapcsolódjon be a kilencedik évfolyamon folyó oktatásba .

(3) A tanuló lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei önkormányzat által a
tankötelezettség teljesítésére kijelölt szakiskola (a továbbiakban : kijelölt iskola) nem tagadhatja
meg az érintett tanulók felvételét akkor sem, ha a tanuló már nem tanköteles .
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(4) A kijelölt iskola egyéni ütemterv kidolgozásával, egyéni foglalkozások
megszervezésével segíti atanulókat. A kijelölt iskola előkészítő kilencedikévfolyam
megszervezésével segítheti a tanulókat.Azelőkészítő kilencedikévfolyambefejezését
követően a tanuló a többi tanulóval közösen kezdi meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon .

(5) A kijelölt iskola nem tagadhatja meg a felvételét azoknak a ielentkezőknek sem, akik
a 2004/2005 ., a 2005/2006., a 2006/2007. tanítási években a pszichés fejlődés zavarai miatt
vagy enyhe értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű tanulóként fejezték be az
általános iskola nyolcadik évfolyamát. A tanuló abban az évben kezdhet utoljára a
szakiskolában iskolai évfolyamot a nappali rendszerű iskolai oktatásban, amelyben betölti a
huszonötödik életévét .""

Indokolás : Lásd a T/2931/120. sz., valamint a T/2931/142.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
az Emberi jogi biz . támogatja
az Ifjúsági biz . támogatja

- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

18. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr .
képviselő T/2931/97 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 50 . pontja) -
a törvényjavaslat 24. §-ában a Kt. 132. § (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

/24. § A Kt . 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(5) A . . . törvény 21 . §-ával megállapított Kt. 121 . § (1) bekezdés 14. pontját azoknál
a gyerekeknél, tanulóknál lehet első ízben alkalmazni, akik a 2007/2008 . tanévben válnak
tankötelessé , illetve a 2007/2008 . nevelési évben lépnek óvodába."

Indokolás: Lásd a T/2931/141/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

19. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán,
Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi
József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/97 . számú módosító indítványához



1 7

(T/2931/117 . számú ajánlás 50 . pontja) - a törvényjavaslat 24. §-ában a Kt. 132. § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/24 . § A Kt . 132 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(5) A . . . törvény 21 . §-ával megállapított Kt . 121 . § (1) bekezdés 14 . pontját azoknál
a gyerekeknél, tanulóknál lehet első ízben alkalmazni, akik a 2007/2008 . tanévben válnak
tankötelessé , illetve a 2007/2008. nevelési évben lépnek be az óvodába ."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15 . pontjában ismertetett
j avaslattal.

Indokolás : Lásd a T/2931/133/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eKvet

20. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László,
Révész Máriusz, dr . Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Bencsik
János, Potápi Árpád képviselő T/2931/65 . számú módosító indítványához (T/2931/117. számú
ajánlás 69 . pontja) - a törvényjavaslat 24 . §-ában a Kt. 132. § (8) bekezdésének a következő
módosítását j avasolj a :

/24. § A Kt . 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(8) Az e törvény 85 . §-ának (4) bekezdése alapján elkészített önkormányzati
intézkedési tervnek a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseit, így
különösen az óvodai nevelés három éves kortól történő biztosításának feltételeit, az ingyenes
étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meglétét, a beiskolázási
körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz
viszonyított arányát 2007 . december 31-éig át kell tekinteni az intézkedési terv készítőjének .
Az intézkedési terv megléte az előfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat a hazai vagy
nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázaton vegyen részt . Ha az óvodai nevelés
nem biztosított, a helyi önkormányzat - társulásban való részvétellel, másik önkormányzattal
vagy nem önkormányzati intézményfenntartóval kötött megállapodással,
intézménylétesítéssel vagy bővítéssel - 2008 . [január 1-jétől] szeptember 1-jétől köteles
gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek három éves koruktól
igénybe tudják venni az óvodai nevelést . 2010. augusztus 31-éig pedig valamennyi óvodai
neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni."

Indokolás: Lásd a T/2931/132. sz., valamint a T/2931/145.
számú módosító javaslat indokolását .

T/2931/133/1-2 . sz .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

21 . Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre,
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr. képviselő T/2931/89 . számú módosító indítványához (T/2931/117 .
számú ajánlás 72 . pontja) - a törvényjavaslat 24 . §-ában a Kt. 132. § (9) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

/24. § A Kt . 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(9) A Nemzeti [AJ alaptanterv e törvényben meghatározott időszakonkénti
felülvizsgálata után - ha a Nemzeti [A]alaptanterv kiadásáról rendelkező kormányrendelet
másként nem rendelkezik - az iskolák a pedagógiai programjukat szakértő igénybevétele
nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem ."

Megjegyzés : A módosító indítványok szó szerint megegyeznek a T/2931/89 . sz. módosító indítvánnyal
(T/2931/117 . sz. ajánlás 72 . pontja) .

Indokolás: Lásd a T/2931/122/c) . sz., valamint a
T/2931/134/c) . számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

22. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi
Zoltán, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr .
képviselő T/2931/88 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 74 . pontja) -
a törvényjavaslat 25 . §-ában a Kt. 133. § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

/25 . § A Kt. 133 . §-a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (4)-(8)
bekezdés jelölése (6)-(10) bekezdésre változik :/

"(4) Ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola
tagintézménnyé történő átalakítása [azért nem volt lehetséges, mivel a fenntartó társulási
kérelmét elutasították, illetve fogadó iskola hiányában nem sikerült az iskola
tagintézménnyé történő átszervezése,] nem történt meg, a továbbműködéshez szükséges
engedély [megadását] meghosszabbítását négy évente meg kell [ismételni] kérnie a
fenntartónak . Azok az intézményfenntartók, akik rendelkeznek továbbműködési engedéllyel,
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első ízben 2009. január 1-je és 2009 . március 15-e között[, ezt követően évente ebben az
időszakban] kérhetik a továbbműködéshez szükséges engedély meghosszabbítását . Az
engedély akkor hosszabbítható meg, ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő
általános iskola rendelkezik az e törvény 25. ~-ának (7) bekezdésében meghatározott
együttműködési megállapodással ."

Indokolás : Lásd a T/2931/130. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási bíz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Katanics Sándor, Kormos
Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr, képviselő T/2931/88 . számú módosító
indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 74 . pontja) - a törvényjavaslat 25. §-ában a Kt.
133. § (4) bekezdésének a következő módosításátjavasolja :

/25 . § A Kt . 133 . §-a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (4)-(8)
bekezdés jelölése (6)-(10) bekezdésre változik :/

"(4) Ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola
tagintézménnyé történő átalakítása [azért nem volt lehetséges, mivel a fenntartó társulási
kérelmét elutasították, illetve fogadó iskola hiányában nem sikerült az iskola
tagintézménnyé történő átszervezése,] nem történt meg a továbbműködéshez szükséges
engedély [megadását] meghosszabbítását négy évente meg kell ismételni . Azok az
intézményfenntartók, akik rendelkeznek továbbműködési engedéllyel, [első ízben 2009 .]
január 1-je és [2009.] március 15-e között[, ezt követően évente ebben az időszakban]
kérhetik a továbbműködéshez szükséges engedély meghosszabbítását . Az engedély akkor
hosszabbítható meg, ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola
rendelkezik az e törvény 25 . ~-ának (7) bekezdésében meghatározott együttműködési
megállapodással."

Indokolás : Lásd a T/2931/143. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képvíselője egyetért

24. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi
Zoltán, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr .
képviselő T/2931/88 . számú módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 74. pontja) -
a törvényjavaslat 25. §-ában a Kt. 133. § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:



20

/25 . § A Kt. 133 . §-a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (4)-(8)
bekezdés jelölése (6)-(10) bekezdésre változik :/

"(4) Ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola
tagintézménnyé történő átalakítása [azért nem volt lehetséges, mivel a fenntartó társulási
kérelmét elutasították, illetve fogadó iskola hiányában nem sikerült az iskola
tagintézménnyé történő átszervezése,] nem történt meg, a továbbműködéshez szükséges
engedély [megadását] meghosszabbítását két évente meg kell [ismételni] kérnie a
fenntartónak. Azok az intézményfenntartók, akik rendelkeznek továbbműködési engedéllyel,
első ízben 2009. január 1 je és 2009. március 15-e között[, ezt követően évente ebben az
időszakban] kérhetik a továbbműködéshez szükséges engedély meghosszabbítását , feltéve,
hogy a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola rendelkezik az e
törvény 25 . ~-ának (7) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodással ."

Indokolás : Lásd a T/2931/131. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

25. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa
Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr. képviselő T/2931/23 ., és a 86. számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslatot új 28. §-sal - a Kt. 1 . számú
melléklete Harmadik rész II/18 . pontját érintően - kiegészíteni javasolja :

"28 . & AKt.1 . számú melléklet Harmadik rész IU18. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn belül, a
munkakörére, beosztására, e törvényben megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha
erre a nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van . Az ily
módon teljesített kötelező óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni . Az elrendelhető tanítási
órák száma-kormányrendeletben meghatározott kivétellel-egy tanítási napon a kettő, egy
tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg . Az óradíj összege nem lehet kevesebb a
Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás
megállaítpósára vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél . A Kormány
rendeletben állapítja meg a kötelező órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit,
valamint az óradíj megállapításának szabályait .""

Indokolás: Lásd a T/2931/147. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
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- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén nem ért
egyet, az Oktatási és a Költségvetési biz . ülésén egyetért

26. Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő -
kapcsolódva Sándor Klára képviselő, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre,
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr. képviselő T/2931/23 ., 86. számú módosító indítványához
(T/2931/117 . számú ajánlás 84 . pontja) - a törvényjavaslatot új 28. §-sal - a Kt. 1. számú
melléklete Harmadik rész II/18 . pontját érintően - kiegészíteni javasolja :

"28. & AKt.1 . számú melléklet Harmadik rész II/18 . pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„18 . A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus -a rendes munkaidőn belül, a
munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál, munkaköri feladatként, külön
díjazás nélkül-többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán
kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van . Az így elrendelt órák száma egy héten a
két órát nem haladhatja meg. Az ily módon elrendelt tanítás nem vehető figyelembe az e
törvény 52-53 . §-a alapján számított iskolai időkeret számításánál és teljesítésénél . A
munkáltató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett további tanítást is elrendelhet . Az óradíj
összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett
munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj
összegénél . A Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének feltételeit,
valamint az óradíj megállapításának szabályait. Az elrendelés legfeljebb az adott tanévre
szólhat.""

Indokolás : Lásd a T/2931/148. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Dr. Pálinkás József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Potápi Árpád képviselő T/2931/76 . számú
módosító indítványához (T/2931/117 . számú ajánlás 92. pontja) - a törvényjavaslat 29. § (2)
bekezdésében a Kt. 3. számú melléklete 3 . pontjának a következő módosításátjavasolja :

/(2) A Kt . 3 . számú melléklete „Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások szervezésének rendje" cím 11. rész, „Az osztályok, csoportok szervezése"
alcím 3 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/
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"3 . Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket,
tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a
többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban . Két tanulóként kell
számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót . Az e pontban foglaltak az
alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók , kivéve a vak vagy gyengén látó tanulót,
akit két tanulóként kell számításba venni ."

Indokolás : Lásd a T/2931/118. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

28. Sándor Klára képviselő, valamint Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula és Tóth
Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre,
Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr . képviselő T/2931/81 . számú módosító indítványához (T/2931/117 .
számú ajánlás 107 . pontja) - a törvényjavaslat 30 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) Az e törvény 2 . §-ával megállapított Kt . 16. §-ának (6)-(10) bekezdése, 22 . §-ával
megállapított Kt . 126. §-a, valamint 25 . §-ával megállapított Kt . 133 . §-ának (5) bekezdése a
kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a Magyar
Köztársaság 2007 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006 .
évi CXXI. törvény 29 . ~-ának (12) bekezdése ."

Indokolás : Lásd a T/2931/121 . sz., valamint a T/2931/144.
számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

29. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 30 . § (7) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(7) Nem lép hatályba a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2006 . évi CXXI. törvény



Budapest, 2007 . június 14 .

Dr. Szabó Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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- 7. §-ával megállapított Kt. 126 . ~-a [126. §-ából „A szakértői és rehabilitációs
bizottság a 2008. január 1. előtt kezdeményezett eljárást, ha a gyermek, tanuló szakértői
vizsgálata már befejeződött, 2008 . március 31-ig befejezi . A szakértői és rehabilitációs
bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása nélkül arról hoz szakértői véleményt,
hogy a gyermek, tanuló pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott . Ha a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata nem
fejeződött be, az iratokat - a szülő értesítése mellett - 2008. január 31-éig megküldi a
gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes nevelési
tanácsadónak az eljárás lefolytatása céljából." szöveg,

- 29. §-ának (12) bekezdése .]

- 28. &-ának (7) bekezdése ."

Indokolás : Lásd a T/2931/149 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés HivatalánakJogi főosztálya

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Korózs Lajos s.k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke
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