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2015. április 8-án, szerdán, 10 óra 47 perckor
az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében
megtartott üléséről
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Napirendi javaslat
1.

Az albizottság 2015. első félévi munkatervének megvitatása és elfogadása

2.

2015.01.01-jétől 2015.03.31-ig mekkora összeget fordított a munkaügyi
szervezet a Munkahelyvédelmi Akciótervben meghatározott munkaerő-piaci
szempontból hátrányos társadalmi csoportok elhelyezkedésének támogatására,
különös tekintettel a fiatalok számára meghirdetett „Első munkahely garancia”
programra? Megyei bontásban hány fő számára tudták biztosítani a programba
való bekerülést, pályakezdők foglalkoztatásának támogatására mekkora
összeget fordított a kormányzat?

3.

2014.01.01-jétől 2015.03.31-ig havi bontásban hogyan alakult a
közfoglalkoztatás rendszere, mely településeken, hány fő számára, milyen
típusú munkákat biztosított a kormányzat? A közfoglalkoztatottak orvosi,
egészségügyi vizsgálatára mekkora összeget fordított a kormányzat, ez
mekkora létszámot jelent, és ebből hány fő volt, aki nem felelt meg a
követelményeknek? A vizsgált időszakon belül a közfoglalkoztatottak közül
havi és település szintű bontásban hány fő tudott elhelyezkedni, milyen
szakmában az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá a programból való
kikerülést követő első három hónap után?

4.

2014.01.01-jétől 2015.03.31-ig az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
alkalmi munkára irányuló munkaviszonyok tekintetében jogviszonyonként,
munkakörönként, havi, ill. megyei bontásban hány fő került alkalmazásra? A
vizsgált időszakban hogyan erősödött a munkavállalók munkajogi védelme?

5.

Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 47 perc)
Az ülés megnyitása
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntök mindenkit a Vállalkozásfejlesztési bizottság Ellenőrző albizottságának
alakuló ülésén.
A határozatképesség
elfogadása

megállapítása,

a

módosított

napirend

A napirendi javaslatot a bizottság tagjai megkapták, ennek tárgyalása előtt meg
kell állapítanom a határozatképességünket. Törő Gábor urat Bányai Gábor képviselő
úr helyettesíti, így a helyettesítéssel együtt négy szavazattal az albizottsági ülés
határozatképes.
Mielőtt a napirend elfogadására sor kerülne, előrebocsátom, hogy a napirendi
javaslathoz képest, amely 5 napirendi pontot tartalmaz, az albizottság fideszes
tagjától, Becsó Zsolttól indítvány érkezett, hogy a 2., 3. és a 4. napirendi pontokat ma
ne tűzzük napirendre. Először szavazunk a napirendről, majd megadom a lehetőséget
a képviselő úrnak, hogy szóban kiegészítést tegyen.
Mivel a többséget adó párt egyik képviselője tette a javaslatot, nem kétséges,
hogy módosulni fog a napirendünk. Általában mi ennek az oka? Tartalmi oka van-e,
vagy túl mélyre hatolt volna a napirend, vagy túl nagyot markolt volna, esetleg
korainak érzi-e? Tehát ennek mi a konkrét oka? Mivel az Ellenőrző albizottság
hagyományosan egy ellenzéki műfaj, fontos feladata tehát ebben a tekintetben a
kormány ellenőrzése, illetve több olyan folyamatra a rávilágítás, ami a
hétköznapokban talán nem kap elég szerepet. Ugyanakkor figyelembe kell vennem
azt, hogy a többséget a kormánypárti képviselők adják, tehát szeretném, ha ezt a 2., 3.
és 4. napirendi pontot, amennyiben a napirendi javaslat többséget kap, valahogy be
tudnánk illeszteni az albizottság munkájába adott esetben nagyjából két hét múlva,
ugyanígy a főbizottság ülése után. Ez az én kiegészítésem.
Most Becsó Zsolt képviselő úr indítványáról szavazunk. Aki egyetért azzal,
hogy a 2., 3. és 4. napirendi pontot ne tűzzük napirendre, ezzel módosuljon a
napirend, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki van ellene?
(Szavazás.) Ez az egy az én szavazatom. Tehát 3 igen és 1 nem szavazattal az
indítványt elfogadták az albizottság tagjai.
Maradt az első napirendi pontunk, az albizottság 2015. első félévi
munkatervének a megvitatása és elfogadása, illetve az Egyebek. Aki ezzel a
napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúnak látom, tehát
van napirendünk.
Az albizottság 2015. első félévi munkatervének megvitatása és
elfogadása
Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Ennek fényében módosításokkal
kell élnünk, hiszen jelentősen módosult a helyzetünk. Értelemszerűen az volt a
javaslat elkészítése mögött, hogy úgy gondolom, nagyjából havonta célszerű ülést
tartanunk. Mivel egyébként egy hagyományosan ellenzéki műfajról van szó, az élet
produkál olyan helyzeteket, hogy a munkatervhez képest rendkívüli vagy inkább
soron kívüli ülést kell kezdeményeznünk, de ezeket nyilván nem lehet előre
kalkulálni. Szeretném, ha ezekben az ügyekben konszenzusra tudnánk jutni.
A mai ülésre terveztük a II. alatt található napirendi javaslatokat. Azt
javasolom, hogy ez konkrétan módosuljon, és tegyünk kísérletet arra, hogy április 22-
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én megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket. A májusi albizottsági ülés alapvetően a
munkaügyi szervezet átalakításának kérdéseivel foglalkozna. Itt az elnök úr egy picit
elbizonytalanított, de meglátjuk, én majd folyamatos kísérletet teszek a partnerségi
megállapodások megtárgyalására a főbizottságban, mert ez eddig nem volt sikeres.
Ezt júniusra beterveztük, de lehet, hogy ez tárgytalanná válik, ha a főbizottság ebben
egyébként egy tartalmas napirendet tud megejteni.
Tehát az előterjesztői módosító javaslatom az, hogy április 22-re módosuljon
az áprilisi ülés napirendje, ugyanígy a főbizottság ülése után. Kérem, és ebben
legyünk konstruktívak, ha valamivel gond van, valamit másképp fogalmaznának meg,
vagy van képviselőtársaimnak olyan javaslatuk, amit szeretnének megtárgyalni,
mondják meg, próbáljunk mindenki számára elfogadható munkatervet alkotni.
Köszönöm.
Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Elnézést, pontosítanék. Április 21-e a
keddi nap, most az ünnepek miatt szerdán van a bizottsági ülés. (Tanácskozás.)
Szavazunk a munkatervről. Aki a munkatervet ebben a formában elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a munkatervet.
Köszönöm.
Egyebek
Az Egyebek keretében van-e bárkinek kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.)
Az ülés berekesztése
Köszönöm a megjelenésüket, az albizottság ülését bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra)

Dr. Varga László
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Gálné Videk Györgyi

