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OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító iavaslat
Kövér László
az Országgyűlés Elnöke

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1 )
bekezdése alapján a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartás ú
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 13 . §-a a következők szerint módosul :

„13. §

(1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez —kapc-solódó -intézkedések
végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el .

(2) Az átadás-átvételt
a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban : átadó) és a
Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgat ó
megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig történő
megkötésével és
b) a 15 . szerinti jegyzőkönyv felvételével
kell végrehajtani .

(3) Ha a felek között a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem
teljeskörűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2012. december 20 .
napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban
nem rendezett kérdésekrő l . A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye . A határozata
bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható .

(4) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban : közigazgatási
határozat) szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye . A bíróság a felülvizsgálati



kérelemről peres eljárásban határoz, az eljárásra — a (5) és (6) bekezdésben foglalt
eltérésekkel — a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény XX. Fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmazni .

(5) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye . A bíróság a perben
soron kívül jár el. A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.

(6) Ha az oktatásért felelős miniszter határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem
benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, az
oktatásért felelős miniszter a megállapodás megkötését követ ően a közigazgatási határozatot
visszavonja, és errő l a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti . A közigazgatási határozat
visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti ."

INDOKOLÁS

A javaslat alapján, amennyiben a felek között nem vagy nem teljeskör űen jön létre a
megállapodás, ebben az esetben az oktatásért felelős míniszter 2012 . december 20. napjáig
határozattal létrehozza a megállapodást . A határozattal szemben bírósági felülvizsgálattal
lehet élni de a határozat a felülvizsgálati kérelemre tekintet nélkül végrehajtható .

Budapest, 2012 . november
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