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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a szak- és felnőttképzést érintő
reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló T/2939 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 33 . §-ának bekezdésében az Szht . 13 . §-a törlését javasoljuk :

„[„13 . § (1) A regionális fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban : bizottság) a
szakképzés fejlesztése szempontjából régiós szinten döntéshozó, véleményező és
javaslattevő regionális testületként működik .

(2) A bizottság

a) dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentralizált
pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás
hatékonyságának vizsgálatáról,

b) dönt a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az
országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális
szükségleteiről, meghatározza a térségi integrált szakképző központ és a szakképzés-
szervezése társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait,

c) javaslatot

	

tesz

	

a

	

fenntartók

	

számára

	

a

	

fejlesztési

	

támogatás
iskolák/intézmények/szakképesítések fejlesztése közötti elosztására,

d) együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a
szakképzésfejlesztés tervezésében,

e) javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési céljaira biztosításra kerülő forrás
nagyságára,

j) fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakképzést érintő fenntartói
döntések regionális munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról,

g) javaslatot tesz a képzési alaprész központi kerete regionális felhasználásának
céljaira, a fejlesztésekben részesülő intézményekre,
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h) ellátja az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával és
értékelésével kapcsolatos feladatokat,

i) figyelemmel kíséri a szakképzési hozzájárulás régióban történt felhasználását és
értékeli a felhasználás hatékonyságát,

j) javaslatot tesz az adott régióban a szakképesítéseknek a hiány-szakképesítések
körébe történő sorolására,

k) ellátja a külön jogszabályban meghatározott feladatokat .

(3) A bizottság az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói,
munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei, a területi gazdasági kamarák, az
oktatásért felelős miniszter, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter (egy-egy), a szakképzést folytató intézmények fenntartói képviselőiből áll . A
bizottság több mint ötven százalékát az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos
munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei, valamint a területi
gazdasági kamarák képviselői alkotják .

(4) A bizottság elnökét és - a gazdasági kamarák közös javaslata alapján -
társelnökét a tagok közül, valamint tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter kéri fel hároméves időtartamra .

(5) A szakképesítésért felelős miniszter képviselője a bizottság munkájában
tanácskozási joggal vehet részt.

(6) A megyék és a főváros regionális besorolása a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996 . évi XXI. törvény alapján meghatározott régiók szerint
történik.

(7) A bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosításáról a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
útján gondoskodik."]"

Indokolás
A regionális szint megteremtése ütközik a megyék 2/3-os törvényben meghatározott
hatáskörével .
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Budapest, 2007 . május 17 .
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