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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján egyes törvényeknek a katasztrófák elleni
védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16-17 . elmarad, és a további §-ok számozása értelemszerűen módosul :

„[16. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban : Kftv.) 2. §-a a
következő (2c) bekezdéssel egészül ki :

„(2c) Az Mt. 45. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
közfoglalkoztatási szerz ődésnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatási bé r
(közfoglalkoztatási garantált bér) összegét és a közfoglalkoztatott munkakörének
megnevezését, továbbá a (6) bekezdés szerinti munkavégzés lehet őségét.”

(2) A Kftv. 2. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[A közfoglalkoztatási jogviszony esetén :
a) az Mt.J



„ag) baleset, elemei csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető
közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében elrendelt rendkívül i
munkaidő kivételével
a rendkívüli munkaidőre,”
(vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.)

(3) A Kftv. 2. § (5) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén :)
„o) az Mt. bérpótlékokra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a
bérpótlék számítási alapja a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér), ”

(4) A Kftv. 2. § (5) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén :)
„r) az Mt. munkabér védelmére vonatkozó 70 . alcímének rendelkezései – a 157. § (1)-(2 )
bekezdése és a 158-164 . § kivételével – nem alkalmazhatók,”

(5) A Kftv. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt . 53. §-a csak baleset, elemi csapás, súlyos
kár, az egészséget vagy a környezetet fenyeget ő közvetlen és súlyos veszély megelőzése ,
elhárítása érdekében alkalmazható .”

17. §

A Kftv. a következő 61 . §-sal egészül ki :

„61. § E törvénynek az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezé s
hatékonyságának növelésével összefügg ő módosításáról szóló 2013. évi	 törvénnyel
megállapított 2 . §-ának a rendelkezései a 2014. január 1-jét megelőzően megkötött
közfoglalkoztatási jogviszonyt szabályozó szerz ődésekre nem alkalmazhatók."]”



Indokolás

Teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a polgári védelmi szervezetek működtetése
helyett a katasztrófavédelmi feladatokat a közfoglalkoztatottakkal túlmunkában akarjá k
végrehajtatni . Ráadásul a törvényjavaslat szerint nemhogy a rendkívüli munkaid őre
vonatkozó szabályok szerint (túlmunka), de a munkaszerződéstől eltérően, vagyis akár a
lakóhelyüktő l távol is foglalkoztathatnák a közfoglalkoztatottakat . E munkaszerződéstől eltérő
rendkívüli munkavégzésért fizetendő bérpótlék alapja megdöbbentő módon közfoglalkoztatási
bér (49 ezer forint) lenne .
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