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Magyar ürszággyűks
Foglalkoztatási és Munkaiigyi Bizottság

Dr. Szili Katalin asszony részére
az Qrszággyúlés elnöke

Helybe.n

terjesztjűk e1á :

,'Il~s Hivatala

lrományszG rn:

2006 NOV 3 0

Tisztelt -Elnök Asszony'.

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-áriak (1) bekezdése alapjuh az egyes
szakképzést rés feínáttképzösi tárgyú törvények módosításáról szóló T11302.
számú tárvényjavaslathoz a következő

Kancsolódó bizottsáimödosftö ~avastaE

kapesolóáó bizottsági módosító javasfatof

l.Javasoljuk a töa-~rény avasizzt 50- §-a {8) bekezdésének b) ,pontja elhagyárat.

(8) E tőrvény hatálybak lével egyideiifJ.eg hatályát veszti
ca) az Fit. 20. §-a (2) bekezdésénekk utolsó mtsndata,
[h) az Fit. 39. §-a f33 h~- zc é nell r) pozttj lb«?n s „,iskolarendszeren kívüli
felnőttképzési támogatások" szövegi z,1
c) az Flt. 39/A. §-ának (3) bekezdése a) porta l . pontjában a „f9glalkaz tas2
alaprésznek az iskolarendszeren kávűli felnőttképzési célra elküiónített pénzügyi
keretén felúli részét illeticn" száv-egrésL,
á) az Flt. 391A. . §-áriak (8) bekezdése aa) pontjában az „iskolarendszerit és
felnőttképzési célú arán.Yainak rt gt~á,, al" szüve ész,
e) az Flt . 43. § (1) bekezdésében az „iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési célra
szolgáló keretre fa továbbiak-bari: fein€íttképpzési e-láz keret)" ~ve sz,
f) az Fit. 43 . § (5) bekérzldésében a „valamint a felnőttképzési célú keretét" szövegrész,
g) az F -ty. 4 . §-a (2) bekezdésének b) pontjából „az oktatási xni sz rrel
egyetértésbcxr ' szövegrész, 21 . §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „fejlesztési"
s~grész.
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Budapest, 2006 . november 30.

2

Indokoiás

A törvényjavaslat e rendelkezésének elhagyását az indokolja, hogy a foglalkoztatás
eli segítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991 . évi IV. tárvény 39 . §-a (3)
bekezdésének cj pontját a foglalkoztatás elSsegítésérál és a munkane`lkűliek ellátástál
szóló 1991 . évi IV. tárvény módosításáról szóló T11303. számú törvényjavaslat e
törvényjavaslattal is összhangban módosít a .
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