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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

2010. évi	 törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

1. § A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81 .

	

(8)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

» (8) Az oktatásért felelős miniszter is köthet közoktatási megállapodást akkor, ha a
közoktatási intézmény térségi vagy országos-, vagy a pedagógiai programja szerint kiemelked ő
jelentőségű feladatot lát el, feltéve, hogy a közoktatási intézmény fenntartója - az (1) bekezdé s
e) pontja szerint - sikertelenül kezdeményezte a közoktatási megállapodás megkötését . "

2. § Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti .

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A javaslat lehetővé teszi, hogy az oktatásért felelős miniszter a jövőben olyan nem
önkormányzati, egyházi kiegészítő támogatásban nem részesülő közoktatási intézményekkel is
köthessen megállapodást, amelyek eddig ebb ől a körbe nem kerülhettek be annak ellenére,
hogy az országban akár egyedülálló feladatot láttak el . Több ilyen intézmény ma önhibáján
kívül igen nehéz anyagi helyzetben van .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

(az I . §-hoz)

Az oktatásért felelős miniszter felelőssége az állam oldaláról kiterjed arra is, hogy felkarolja
azon közoktatási intézményeket is, amelyek akár az épületük befogadóképessége, akár egyé b
okok miatt nem látnak el ugyan országos vagy térségi feladatot, de pedagógiai programjuk
szerint kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységet végeznek .



(a 2. §-hoz)

A javaslat elfogadása után beépül a közoktatási törvénybe .

Budapest, 2010 . október 18 .

us Krisztián
Fidesz



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavaslat kezdeményezés e

Kövér Lászlónak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján törvényjavaslatot nyújtunk be a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról .

Budapest, 2010 . október 18 .

Katus Krisztián

Fidesz
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Pálffy István

KDNP
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