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Bizottsági módosító iavasla t
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság a köznevelési feladatot ellátó egye s
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994.
(IX. 30.) Ogy. határozat 94.§ (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 2 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az e § szerinti döntések meghozatala során az intézmény alapfeladatának ,
szakfeladatának megváltoztatására vonatkozóan, 	 továbbá ha az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettség teljesítése miatt az intézmény típusát is meg kell változtatni, az Nkt. 84 . § (3)

bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt . 83 . § (4)-(6) bekezdésében és 84 . § (7)-(8) bekezdésében:
továbbá a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 88 . § (6) bekezdésében
meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni . Az átszervezés során óvodai csoport ,
iskolai osztály, kollégiumi csoport nem szervezhet ő át, nem szüntethető meg, feladatellátási
hely nem szüntethető meg.”

Indokolá s
A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény még hatályban levő 88 . § (6) bekezdés e

szakértő igénybevételét írja el ő az intézményátszervezéshez . Indokolt ez alól az eljárás i
szabály alól is felmentést adni a jelen törvény által el őírt átszervezések esetében, ennek

hiányában nem lesz elegendő idő az eljárás lefolytatására.
Előfordulhat, hogy a többcélú intézmény átszervezési kötelezettsége miatt az intézmény

csupán egy feladatot fog ellátni 2013 . január 1 jétő l, vagy nem lát el minden olyan feladatot ,

amely az adott többcélú intézménytípus kritériuma . Emiatt kivételi szabályt kell alkotni az

ilyen értelemszerűen adódó alapító okirat módosítások esetében is a nevelési, tanítási é v
közbeni átszervezési tilalom, illetve az erre vonatkozó eljárásrend alkalmazása alól .

Budapest, 2012 . november 13 .
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