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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. november 28-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A leguto’só t3gyelembe vett Magyar Közlöny a 20)9. évi 200. szám.

I. Törvények

2019. évi LXXX. törvény
a szakképzésről

Az ágazati lön’énymódosítások értelmében a következő tanévtől átalakul a szakképzés
intézményi szerkezete. A szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a
szakképzö iskola.
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és
a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből
ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban.
Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban
érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania. mivel a szakmai vizsga— emelt
szintű vizsgaként — beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló
egyszerre kapja kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A megszerezhető
technikus szakképzettség középvezetöi szintü ismereteket biztosít. Az itt végzettek jelentős
előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során.
A szakképző iskola hároméves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó
első év után történik a szakmaválasztás. Az ezt követő két évben duális képzés formájában,
elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lehet elsajátítani a szakmai ismereteket. A két rendszer
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egymásra épül majd, ezzel biztositva az egész életen át tartó tanulás lehetöségét. A szakképző
iskola és a technikum is ágazati alapoktatással indul, igy ha egy diák meggondolja magát, és
váltani szeretne a két iskolatipus között, az összehangolt ágazati tartalomnak köszönhetően az
alapok megszerzése után ezt szabadon megteheti. Az alapozó képzés egy gyakorlatorientált
ágazati alapvizsgával zárul. és a következő évben kezdődik a szakirányú oktatás. Például a
turizmus-vendéglátás ágazat esetében a cukrász, a fogadós-panziós, a pincér és a szakács
alapszakmákat választó diákok együtt tanulják majd a vendéglátás alapjait, majd az alapvizsgát
követően szakosodnak. Az iskolarendszeren belül megszerezhető alapszakmák rugalmasabb,
rövidebb képzési idő alatt a klnőttek számára is elérhetőek lesznek. Két alapszakma
megszerzése — akár felnőttkorban is — változatlanul ingyenes lesz.
A törvényi szabályozás elfogadásával 2020. júliusától átlagosan 30 százalékkal emelkedik a
szakképzésben oktatók bére. Az éves szinten 35 milliárd Forint többletforrással
teljesítményalapú, versenyképes. motiváló bérezési rendszer alakítható ki a szektorban dolgozó
közel 32 ezer szakember számára. Emelkednek az óraadók bérei is. amelyek egy minösitési
rendszer bevezetésével párhuzamosan, fokozatosan a piaci szintet is elérhetik. Az új
ösztöndíjrendszer szerint a nappali képzésben tanulók általános ösztöndíjban részesülnek, amit
tanulmányaik előrehaladtával munkabér válthat fel. Évente kétezer tehetséges tanuló hátrányos
helyzetére és jó tanulmányi eredményére tekintettel külön támogatásra is jogosult lesz az
Apáczai ösztöndíj keretén belül.

Hatálybalépés: 2020. január I. és 2021. január I.
(MK. 2019. évi 191. szám)

2019. évi LXXXIV. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról

A törvénymódosítás újabb mintegy 650, korábbi devizahiteles családnak teszi lehetővé, hogy
visszavásárolják az ingatlanjukat a Nemzeti Eszközkezelőtőt. A módosítás nyomán azok az
eszközkezelős ügyfelek is jelezhetik, hogy visszavásárolnák az otthonukat, akik bár
megfeleltek a feltételeknek, a korábbi határidőig mégsem válaszoltak az erői szóló
megkeresésre. Azok az adósok. elsősorban devizahitelesek. akik a Nemzeti Eszkőzkezelő Zrt.
nek adták el az ingatlanjaikat, hogy visszabéreljék, tavasszal nyilatkozhattak arról, hogy’ vissza
szeretnék-e vásárolni azt. A mintegy 32 500 családból 31 900, 98 százalék jelzett vissza. Az
állam által biztosított rendkívül kedvezményes visszavásárlási feltételeknek köszönhetően
közülük közel 28 500 család egy összegben vagy részletfizetés útján vásárolná vissza a lakását.

Hatálybalépés: 2019. december I.
(MK.20l9.évi 191. szám)
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11. A Kormány rendeletei

A Kormány 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete
az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosul az OTÉK „Beépítésre szánt területek” alcíme. A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek az
aggLomerációs teleülések vonatkozásában állít követelményeket, Új lakóterület kijelölésével
kapcsolatban.

Hatálybalépés: 2019. november27.
(MK. 2019. évi 184. szám)

A Kormány 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

A két CSOK-rendelet rendelkezései kiegészühek az ún. „preFerált kistelepülésekre” vonatkozó
kedvezményeket biztosító szabályokkal.

Hatálybalépés: 2020. január I.
(MK. 2019. évi 187. szám)

Békés, 2019. december 13.

LDL
Tárnok Lászlóné

jegyző
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