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Zárószavazás előttii

módosító javasla t

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr !

A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi LXXX`4 I. törvény és az ezzel összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/6752140. számú törvényjavaslat zárószavazásra
bocsátandó egységes javaslatához a következő

xárGszavazris előtti módosító javaslatot

terjesztem elő:

Az egységes javaslat 11 . §-ában az Szht. 13. § (2) bekezdésénekj) pontja az alábbiak szerint

módosul :

[A bizottság]

„jj javaslatot tesz az adott régióban egyes szakképesítéseknek a hiány-szakképesítések köréb e

sorolására[, valamint dönt a szakképzés regionális szükségletei alapján a gazdaság álta l

af adott régióban igényelt szakképesftésekrőlj”

Indokolá s

A szakképző intézmények fenntartói a helyi, illetve megyei önkormányzatok, melyek

illetékességét, hatáskörét 2/3-os törvények szabályozzák. Alkotmányos jogokat sert, hogy egy

feles törvény alapján a regionális fejlesztési és képzési bizottságok eldöntik, milyen

költségigényű képzéseket finanszixozzon a fenntartó, különben a fejlesztési tamogatásokbö l

kizárják, és ezzel az intézményben folyó képzések sorsa megpecsétel ődhet .

További alkotmányossági problémát jelent a törvény e pontja a tekintetben is, hogy ily módon

a bizottság hatóságként viselkedik, bár annak törvényi követelményeit nem teljesíti, kvázi

hatósági határozatot hoz, melyhez megfelelő eljárás és jogorvoslati lehetőség tartozna . Errő l

nem szól a törvényjavaslat .

Nem utolsósorban a bizottságokban szép számmal ülnek az iskolarendszerű képzéssel

szemben ellenérdekű felek, amelyek szakmai szempontokat mellőző diktátumaikkal nem
szolgálják az iskolaiendszeríí oktatás fejlesztésének érdekeit. Súlyos szakképzés-szervezcsi,

arszággyülési képviselő

W2VWOfVV f

'08 12/12 15 :16

	

TX/RX NO . 7642

	

P06



1 :G/ 12 294Zi PE _ 15 : 23
	

FIDESZ
	

IQdMV(INN I

pénzügyi következményekkel járó döntéseket csak egy olyan testület hozhatna, amelyre ennek
megfelelő szigorú összeférhetetlenségi szabályok érvényesek . Ennek azonban nyoma sincs .

Így önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdések dőlnek a közpénzékkel való felel ős és
jogszerű gazdálkodás garanciái nélküli testületekben .

Budapest, 2008. december 11 .
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