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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . §
(1) bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján az oktatás szabályozásár a
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114 . számú törvényjavaslathoz a
következő a következő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következ ő új 9. §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat ezt
követő §-ainak megjelölése értelemszerűen változik :

„9. § Az Nkt. 23 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) Ha a köznevelési intézményt nem állami költségvetési szerv, vagtelepülési
önkormányzat alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges .”

Indokolás

A szakképzésről szóló 2011 . évi CLXXXVII . törvény 5 . § (14)–(15) bekezdésének
2013 . szeptember 1-jétől hatályos normaszövege szerint a jöv őben az OKJ-ban
meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskola i
rendszerű szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és
fenntartott szakképző iskolában, vagy nem állami fenntartó esetén – a
vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével kötött – szakképzési megállapodá s
alapján folyhat .



A Vidékfejlesztési Minisztérium a szakképzésr ől szóló 2011 . évi CLXXXVII . törvény
92/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget téve 2013 . március 31-én az
Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötöt t
megállapodásában vállalta, hogy a megállapodás 2 . pontjában meghatározott
szakképző intézményeket (46 db szakképz ő iskola) 2013 . augusztus 1-jei hatállyal
átveszi és az így fenntartásába kerülő szakképző intézményeket fenntartja és működteti
az átadás napjától.

Jelen módosítás elfogadásával az agrárszakképz ő iskolák átvétele során a
Vidékfejlesztési Minisztérium, mint állami fenntartó az előírt működési engedély
megkérésének kötelezettsége alól – az állami intézményfenntartó központhoz, és a
települési önkormányzatokhoz hasonlóan – mentesülne .

A Vidékfejlesztési Minisztérium olyan jelenleg is működő szakképző intézményeket
kíván átvenni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, melyek a z
agrárszakképzés oktatásában hagyományokkal, megfelel ő személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkeznek, térségükben az agrárszakképzés mellett szaktanácsadási ,
bemutató-üzemi feladatok egyidejű ellátására is képesek.

Ezen intézmények részére eddig nem kellett működési engedélyt kérni . A módosító
javaslat elfogadása esetén nem kellene az állami költségvetési szervetek között i
hivatali eljáráshoz a működési engedély kiadására forrásátcsoportosítást kérelmezni .

Budapest, 2013 . május 30 .
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