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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 97. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló T115267. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 166 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 .
évi LXXXVI. törvény

a) 1 . § (1) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX. törvény"
szövegrész helyébe a "felsőoktatásról szóló törvény" szövegrész lép,

b) 4. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének
a (2)-(4) bekezdések alapján nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó
kötelezettségét - fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola számára a szakmai
alapképzés, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a
továbbiakban: központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése,
valamint felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi
feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban :
fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti ."

c) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támogatásból megvalósított, a
szakképző iskolában szervezett szakmai alapképzést, a központi képzőhelyen a szakképző
iskolai tanulók gyakorlati képzését, valamint az Ftv . hatálya alá tartozó gyakorlati képzést
szolgáló tárgyi eszköz [működtetési]használata és üzemeltetése költségeinek finanszírozására
a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százaléka használható fel ."

d) 5. § (2) bekezdés a) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :
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[Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét annak
legfeljebb 80 százalékos mértékéig az alábbiakkal csökkentheti :]

„a) szakképző iskola és központi képzőhely, valamint felsőoktatási intézmény számára
nyújtott fejlesztési támogatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kötelezettnél
képződött bruttó kötelezettség 75 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe
kötelezettségcsökkentő tételként,"

e) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az alaprész pénzeszközeiből támogatható a hozzájárulásra kötelezettnél, a
szakképző iskolában, a központi képzőhelyen, az Szt. 53 . §-ának (1) bekezdés e) pontja
alapján a munkaerő-fejlesztő és -képző központban, illetve a felsőoktatási intézményben -
szakképesítést nyújtó képzés, valamint a szakképzési tanulmányokba az Szt. 11 . §-a alapján
beszámítható szakmai alapozás keretében - folytatott gyakorlati képzés, továbbá a
gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás korszerű ellátásához szükséges
tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban : beruházási célú
támogatás) . Az alaprész pénzeszközeiből nyilvános pályázat alapján beruházási célú
támogatás nyújtható a szakképző iskola fenntartójának - költségvetési éven átnyúló
finanszírozású - térségi integrált szakképző központ létrehozására ."

f) 28. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(4) Az oktatási miniszter felhatalmazást kap arra, hogy - a szakképesítésért felelős
miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter véleményének
kikérésével, továbbá a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg :]

„a) a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának, a fejlesztési támogatás
nyújtásának, fogadásának és felhasználásának, a visszatérítés igénylésének feltételeit,
mértékét és eljárási szabályait, valamint az ellenőrzés rendszerét,"

Indokolás

A javaslat szövegpontosítás .

Budapest, 2005 . április 6 .

~ Z~' Ll

Kuzma László
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Pósán László
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

