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Kövér László

	

Írásbeli kérdés

Az Országgyű lés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Lehetséges-e, hogy a kormányhivatalok szervezésében történ ő közigazgatás i

továbbképzések lebonyolítása, - tekintettel arra, hogy a képzéseket az államigazgatás

keretén belül végzik — az államigazgatási érdekkörön belül dolgozó közalkalmazottak és

köztisztviselők részére ingyenes legyen?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli

kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz . A kérdésre írásban várom

válaszát.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998 .

(XII.4.) Korm. Rendelet alapján a tervkészítésre kötelezett szerveknek éves közigazgatás i

továbbképzési tervet kell készíteniük.

Eddig a Miniszterelnökség költségvetési fejezetén belül elkülönített fejezeti kezelés ű
továbbképzési előirányzat keretében állt rendelkezésre a továbbképzések ilyen jelleg ű ,

központi támogatása, amely azonban a továbbképzési elő irányzat rendkívül alacsony kerete



miatt a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium döntése értelmében 2012 . évben nem

biztosított .

Kétségtelen, hogy jelentős jogszabályváltozások esetén a jogalkalmazók felkészítés e

szükséges és hasznos . A továbbképzéseket jelenleg a megyei kormányhivatalok végzik .

Megdöbbenve értesültem ugyanakkor, hogy a képzésben résztvevőknek a támogatás

megszűnése után, alkalmanként 10 .000 Ft képzési díjat kell fizetniük .

I-la jól értem, akkor a Kormány az Országgy űlés által elfogadott jogszabályokat pénz

ellenében kívánja azok számára értelmezhetővé tenni, akiknek jogalkalmazóként nap i

munkájuk során szükségük van a jogszabályok megfelel ő alkalmazására .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Arra szeretném kérni Önt, hogy az államigazgatási érdekkörön belül, a továbbképzésbe n

résztvevők számára ingyenes maradjon a képzéseken való részvétel, hiszen nem láto m

szükségét fizetni egy olyan szolgáltatásért, amely amúgy is a központi államigazgatá s

feladata, az államigazgatásban dolgozók közreműködésével . Úgy vélem, hogy az újonnan

hozott jogszabályok megismertetése, a megfelel ő továbbképzés és az új ismeretek átadás a

egyben elvárható kötelezettség is azok számára, akik az államigazgatásban dolgoznak .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012. február ,,2L,
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