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Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a

agyülés Hivatala

ilyvan); --q(p«Z 'M

Érkez tt; 2009 MÁJ 13.

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (l) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján
„a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztéséinek tárnogafásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/8972.
számfa törvényjavaslathoz a Foglalkoztatási ós munkaügyi bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 11 . §-ában az Szht. új 14/A . §-A az alábbiak szerint módosul :

„14/A. § Az állam az alaprész pénzeszközeib ől a közoktatási intézményben nappal i
rendszer ű iskolai oktatásban szakképz ő évfolyamon szakiskolai képzésben részt vev ő ,
tanulói jogviszonyban lévő , a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítés t
tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával a 9.	 (2) bekezdés e)
pontja szerintrendelkezésre álló költségvetési évre megállapított keretösszeg mértéké r
támogatást nyújthat . A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő
feladatokat az iskola látja cl .”

2. A törvényjavaslat 13 . (2) bekezdésében az Szht. 28. §-ának új (5) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :

"(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az államháztartási források rendelkezésre állás a
csctón a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban
felmerült költségek térítésével, valamint az ösztöndíjban részesül ő és tanulási
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nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztató oktatását végző tanárok díjazásával
kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg ."

Jndokolás :

Az Szht . 9. § (2) bekezdésének e) pontja teremti meg a szakiskolai tanulmányi ösztöndí j
nyújtásának a lehet őségét a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéb ő l . A képzési alaprész
kiadási előirányzatait minden évben a költségvetési törvény határozza meg, és az íg y
rendelkezésre álló keretösszeg kerül felosztásra a törvényben meghatározott sorrendben ,

célokra . A módosítás célja összhangot teremteni az Szht és a Kormányrendelet között, eg y
rugalmas szabályozással, azzal a korláttal, hogy az ösztöndíj mértékének feltétele a
rendelkezésre álló forrás megléte, illetve annak mértéke .

Budapest, 2009 . május 13 .


	page 1
	page 2

