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Módosító javaslat
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következ ő
módosító

javaslato t

terjesztjük elő :
A törvényjavaslat 32 . §-ában az Flt . 54.§ (5) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :
„(S) Az Flt . 54. §-a – e törvénnyel megállapított – (13) bekezdésének b) pontja helyéb e
a következő rendelkezés lép, egyidej űleg a bekezdés a következő új c)-e) pontokkal egészül
ki:
[Törölni kell az álláskeresők nyilvántartásából azt az ügyfelet, aki]
„b) a (9) bekezdés e)-g) pontjában, valamint a (10) bekezdésben foglal t
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vag y
c) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra ne m
jogosult vagy ezek folyósítási idejét kimerítette, és rendszeres szociális segélyben részesül ,
d) külön törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de egészségkárosodottna k
minősül, ezért a külön törvényben meghatározott együttm űködési kötelezettség nem terheli ,
e) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem
jogosult vagy annak folyósítási idejét kimerítette, és külön törvény szerint aktív korúak
ellátásának megállapítását kéri.[, feltéve, hogy
ea) 55. életévét betöltötte, vagy
eb) három vagy több gyermeket egyedül nevel, vag y
ec) az önkormányzat rendelete szerint az állami foglalkoztatási szervvel ne m
köteles együttm ű ködni .”]

Indokolá s
Fontos lenne, hogy az ÁFSZ regiszterében csak azok jelenjenek meg, akik munkára képe s
állapotban vannak, a fenti javaslat azonban ezt a problémát nem oldja meg, s őt újabb
„kiskapukat” nyit meg a szociális segélyezés felé . Mi van az 50 évesekkel, vagy a két kiskor ú
gyermeket egyedül nevelő szülővel? A tervezet szerint az önkormányzat rendeletbe n
állapíthatná meg, ki alkalmatlan mentálisan a munkavégzésre . Milyen kompetencia alapján
tenné ezt meg? A sok bizonytalansági tényez ő miatt indokolt a fenti módosítás .

Budapest, 2008 . november 24 .

Czomba Sándor

Bernáth Iliikó
r

szódi P á

László Tamás
----'---'
Hirt Ferenc

Prof. Dr. Iván László
Dr. Szabó Erika
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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Soltész Mikló s

Dr. Lanczendorfer Erzsébet

Kereszténydemokrata Néppárt
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