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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/59. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 2 §-ában az alábbiak szerint módosul :

„A Köot . 102. §-a a következő [(3a)] (_41 bekezdéssel egészül ki,	 s a jelenlegi (4) -
(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik :

„[(3a)] (4) Ha a fenntartó három vagy annál több [nevelési-oktatási]közoktatási
intézményt tart fenn, [akkor] a (3) bekezdés szerinti véleményeztetési kötelezettségének =
a nevelési-oktatási intézmény összevonása, megszüntetése, vezet őjének megbízása é s
megbízásának visszavonása kivételével – eleget tehet úgy is, hogy a tervezet t
intézkedés[t]rő l	 szóló tájékoztatót az érintett közoktatási intézmény vezet őjének küldi
meg azzal, hogy a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra( azt], és hívja fel a
(3) bekezdésben meghatározottak [közösségek] figyelmét arra, hogy a fenntartó
tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a (3) bekezdésben meghatározot t

határidő [ig]biztosítása	 mellett a közoktatási intézmény vezetőjének [küldjék] küldhetik

meg. A közoktatási intézmény vezetője a [(3) bekezdésben meghatározott] véleményeke t
a véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak . ”

2. A törvényjavaslat 2 §-ában a Köot . 102. § új (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„4 . [A Köot. 102. (11) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe a

„július utolsó munkanapjáig” szöveg lép .]

(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó
munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával ,
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összevonásával, megszüntetésével az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak
indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre vonatkozó döntése k
határideje július utolsó munkanapi a."

Indokolá s

A módosító javaslat különbséget tesz az intézmények nagyszabású átszervezése (fenntartói
jogának átadása, összevonása, megszüntetése, az alapfokú m űvészetoktatásban tanszako k
indítása, megszűntetése nyomán bekövetkezett változások) és az intézményen belüli má s
átszervezések között.

Budapest, 2010 . június 7 .

Pokorni Zoltán
elnök
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