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Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke
részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állam i
fenntartásba vételérő l szóló T/8888. számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) Ogy. határozat 94.* (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 . § (2)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülne k
a) az intézményben, valamint a 2 . § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől állami
köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben, valamin t
az Nkt. 2. melléklete szerinti nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segít ő munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazottak ,
b) az intézményben, valamint a 2 . § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétő l állami
köznevelési alapfeladatnak min ősülő feladat ellátásához szükséges működtetési feladatok
[ellátásárajvégzésére foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013 . január
1-jétő l az intézményt nem működteti .
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt .-ban és a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott képesítés i
feltételeknek, legfeljebb a 2012/2013 . tanítási év végéig szóló határozott idej ű kinevezésse l
foglalkoztatható tovább .
(4) Ha az intézményt 2013 . január 1-jétől a települési önkormányzat működte[te]ti, az
intézményben 2012 . december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012 .
december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően [kerül
továbbfoglalkoztatásra] foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I . törvény (a továbbiakban : Mt.) rendelkezései szerint
kerülhet sor.
(5) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyé b
alkalmazott az önkormányzati fenntartó döntésétől függően [kerül] 2013 . január 1-jétől
[továbbfoglalkoztatásra] foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a
Kjt. vagy az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni .



Indokolá s

A javaslat az MTA illetékes testületén
helyesírási korrekciókat tartalmaz .

k álláspontjával összhangban álló nyelvhelyességi, stiláris ,

Budapest, 2012 . október 29 .
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