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Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (11. 24.)
OGY határozat 40 . § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe : Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények
módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Gazdasági bizottság

Módosító javaslatl

Módosítópont sorszáma : I.

A javaslat érintett rendelkezése : I. § (4) bekezdés, Sztv. io/B. § (6)-(8) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

„(6) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egye s
feladatokhoz kapcsolódó [díjazásnak el kell érnie az Mt . 153. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális összeget] díj
nem lehet alacsonyabb, mint az Mt.15R.§-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadot t
jogszabályban meghatározott minimális összeg .

(7) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kel l
a) a tag által vállalt feladatok körét ,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történ ő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes
feladatokhoz kapcsolódó '[díjazások] díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb
összegét, valamint
c) az iskolaszövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem jár ó
időtartamra.

(8) A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdéséne k
feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjana k
a) a szolgáltatás fogadójának személyében ,
b)a teljesítendő konkrét feladatban ,
c)a tag [díjazásának] díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg
kifizetésének időpontjában,
d)a feladat teljesítésének helyében, valamin t
e)a feladat teljesítésének időtartamában. ”

A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító javaslatban benyújtot t
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendó'k.



Módosítópont sorszáma : 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 2. §, Csődtv. 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpont
Módosítás jellege : módosítás

„(Afelszámolási költségek a következ ők:)

„a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve

aa) a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív
szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat ,

ab) az adós által a kölcsönbeadóval kötött munkaer ő-kölcsönzési szerződésben foglalt, az
adást, mint kölcsönvevőt terhelő díjból az adóshoz kölcsönzött munkavállalók részér e
járó, a kölcsönbeadó által fizetendő munkabért és egyéb bérjellegűjuttatásokat, és

ac) az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerz ődésben foglalt, az adóst, mint az
iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevevőjét terhelő díj 85%-át – amely az
iskolaszövetkezetnek járó díjból a feladatteljesítés során személyesen közrem űködő
iskolaszövetkezeti tagok részére járó díj[, egyéb bérjellegű] és a díjhoz kapcsolódó
egyéb [juttatás] juttatások összegét foglalja magában –, tovább á

ad) ha a felszámolás kezd ő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb
bérjellegű juttatásokat a felszámoló a felszámolás kezd ő időpontja után fizette ki, az
ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget is (ideértve az egészségügyi
hozzájárulást) ; m '

Indokolás

1-2 . pontokhoz

Harmonizálni szükséges a két törvényben használt kifejezéseket . Tekintettel arra, hogy az
iskolaszövetkezeti tag nem munkaviszony keretében látja el a feladatát, ezért a Cs ődtörvényben a
„bérjellegű juttatás” kifejezés helyett a „díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás” kifejezés a helyes, é s
ugyanígy pontosítani szükséges ezt a Szövetkezeti törvényben is .
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