
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Kövér László Úrna k
az Országgyű lés elnöke

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC törvény módosításáról szóló T/11933. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –
a következő

módosító javaslato t

nyújtom be :

A javaslat a következő 2. §-al egészül ki, s a §-ok számozása értelemszer űen módosul

Az Nkt . 61 . § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
J6) A köznevelési intézményben végzett munkajellegén, természetén nem változtat az 	 a

körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami	 intézményfenntartó központ
által	 fenntartott köznevelési intézményben a kinevezéssel és a közalkalmazotti 	 iogviszony
megszüntetésével összefüggő munkáltatói jogokat, továbbá a bérgazdálkodással összefüggő jo okat az
állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Az állami intézményfenntartó központ álta l
fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében -
abérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
kivételével - gyakorolja a munkáltatói iogokat. Az állami intézményfenntartó központ 	 által
fenntartott köznevelési intézmény vezet ője az e bekezdésben meghatározottak szerint gyakoroljaa

munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető , vagy az általa megbízott személy,
illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben."

Indokolás :
A javaslat egyértelművé teszi, hogy milyen módon kell megosztani a munkáltatói jogok

gyakorlását azokban a köznevelési intézményekben, amelyek az Állami Intézményfenntartó Közpon t
keretei között működnek. A hatályos törvényszöveg alapján ugyanis nem egyértelm ű, hogy az
intézmény vezetőjének ilyen jogosítványai vannak azok tekintetében, akik az irányítása alatt áll ó
köznevelési intézményben végeznek munkát. A kérdésnek a szervezeti és működési szabályzatba
történő utalása nem megnyugtató, hiszen annak megváltoztatására bármikor sor kerülhet. Nem
rendezett azoknak a helyzete, akik nem az Állami Intézményfenntartó Központ alkalmazásában, hane m
a működtető alkalmazásában állnak . Ezek tekintetében is biztosítani kell, hogy az adott intézmén y
vezetője meghatározhassa, milyen feladatot kell ellátni az ott munkát végzőknek, és ellenőrizhesse az
elvégzett munkát.

Dr. Hitler Is ván
MSZP
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