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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2010- évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ának (4) bekezdését törölni javaslom :

„[(4) A Kt. 94. §-ának (1) bekezdés n)-o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza/

„n) az iskolai felvételi eljárás rendjét, az iskolai vizsgáztatás rendjét, a pedagógia i
szakszolgálat megszervezését, a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének rendjét, a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény m űködését; a nevelési-oktatási intézmények
részvételét és feladatait a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az érintett gyermekek,
tanulók nevelésében és oktatásában, a szakvélemény elkészítését, az ellenőrzés rendjét, a
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos jegyzői eljárás índításával összefüggő kérdéseket, az
eljárás indítására jogosultak körét, azokat a feltételeket, amikor a pedagógiai szakszolgála t
igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhet ő , a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények é s
a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben történ ő foglalkoztatáshoz és a
vezetői megbízáshoz szükséges képesítési követelményeket, a főjegyző nem helyi
önkormányzati fenntartásban lévő közoktatási intézmények engedélyezési eljárásáva l
összefüggő, valamint a törvényességi ellenőrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat, a z
egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét ,
mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásána k
kérdéseit, továbbá a vizsgáztatással, a szakértő i és más szolgáltató tevékenységgel kapcsolato s
díjazás megállapításának kérdéseit ;

o) az egységes óvoda-bölcs őde létesítésének feltételeit, a létesítés és működés, a
nevelésben való közreműködés szakmai szabályait, és a harmadik életévüket be nem töltöt t
gyermekek felvételének feltételeit, az oktatásügyi közvetít ői szolgálat igénybevételének
rendjét, feladatait, működését, az oktatásügyi közvetítő i tevékenység folytatásának részlete s
feltételeit, az oktatásügyi közvetítői tevékenység folytatásával kapcsolatos bejelentés rendjét ,
az Oktatásügyi közvetít ői névjegyzékbe történő felvétel részletes eljárási szabályait, az
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oktatásügyi közvetítő i tevékenység folytatásának szakmai feltételeit, az oktatásügyi közvetít ő i
tevékenységgel összefüggő továbbképzést és a továbbképzési kötelezettség elmulasztásána k
következményeit, az oktatásügyi közvetítő tevékenységre jogszabályban előírt kötelezettsége k
be nem tartásának esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, továbbá az Oktatásügy i
közvetítői névjegyzék vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, az oktatásügyi
közvetítő díjazása megállapításának szabályait, az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggő
igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított össze g
befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit ;"] "

Indokolá s

Nem támogatható, hogy az oktatási miniszter pár hónappal a távozása elő tt átfogó szabályozásba
fogjon egyes szakmai területeken .

Budapest, 2009 . október 5 .

Révész Máriusz
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