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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 . § (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek
a) az intézményben, valamint a 2 . § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013 . január 1-jétő l állami
köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben, valamin t
az Nkt. 2. melléklete szerinti nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazottak ,
b) az intézményben, valamint a 2 . § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013 . január 1-jétő l állami
köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési feladatok ellátására
foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013 . január 1-jétő l az intézményt
nem működteti)
c) a polgári jogviszonyban foglalkoztatott óraadó pedagógusok .
(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, de	 a közalkalmazott a képesítési feltételek megszerzése érdekében megkezdt e
szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését [legfeljebb] legkésőbb a2013/2014[. tanítás i
év]-as	 tanévtől vállalja,	 a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév
megkezdéséighatározott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább . Ha az elő írt képesítésse l
rendelkező alkalmazott így sem biztosítható, legfeljebb a [2012/2013.12015/2016 . tanítási év végéig
határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott alkalmazott is elláthatja a feladatot .



Indokolá s

A javaslat rendezi az óraadó pedagógusok sorsát . Az óraadó pedagógus nem állhat a működtető
önkormányzattal jogviszonyban, és azt kívánja az intézmény pedagógiai egysége, a folyó munka is ,
hogy az óraadó pedagógussal a Központ álljon jogviszonyban .

Méltányos és célszerű átmeneti időt biztosítani azok továbbfoglalkoztatásra, aki a képesítés
megszerzése érdekében tanulmányokat folytatnak, illetve vállalják annak haladéktalan
megkezdését . Az átmeneti idő biztosítása nélkül különösen a kisebb településeken nem les z
biztosítható a szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalók alkalmazása részben jelentkező ,
részben elegendő szakirányú képzettséggel rendelkez ő pedagógus hiányában. Mindkettőre jelentős
számú példa van különösen a kistelepüléseken, illetve hátrányos helyzet ű térségekben, de ne m
ritkán nagyvárosokban is .
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