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Budapest

Dr. Szili Katalin részére
az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Országgyűlés!

A Házszabály 94. §-ónak (1) bekezdésében és 102 . §-ónak (1) bekezdésében foglaltak
alapján a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtom be :

Javaslom a törvényjavaslat következő 81 . §-al történő kiegészítését, a törvényjavaslat
további §-ai számozásának értelemszerű megváltozásával :

Módosító javaslat!

„81 .§

A foglalkoztatás elősegítéséróf és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV törvény módosítása

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . éviIV.
törvény 39. §-ónak(5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

,(5) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
érdekében a Munkaerőpiaci Alap költségvetési befizetést teljesít . Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

1 . a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók
akkreditációiának, továbbá az akkreditált munkaadók ellenőrzésének szabályait ;

2. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás feltételeit, módját és mértékét ;

b) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben
szabályozza

1 . az akkreditációs eljárás és követelményrendszer ;



2.a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás további feltételeinek, igénylésének, folyósításának,
nyilvántartásának, megszüntetésének és visszakövetelésének, valamint ellenőrzésének

részletes szabályait .

(6) A Munkaerőpiaca Alap külön jogszabályban foglaltak szerint költségvetési
befizetést teljesít a települési önkormányzatoknak a munkanélküliek és az Szt . szerinti
rendszeres segélyt igénylő ellátásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatai
megvalósítása céljából ."

Indokolás

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás
célja a foglalkozási rehabilitációs tevékenység segítése, valamint a fogyatékkal,
illetőleg egészségkárosodással élők munkaerő-piaci esélyeinek növelése,
foglalkoztatásuk ösztönzése .

A módosító javaslat tartalmi összefüggésben áll a törvényjavaslat 50 . §-ának (9)
bekezdésében foglaltakkal, amely rendelkezés alapján a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium feladatkörébe tartozik a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásához nyújtható támogatás fedezetét jelentő forrás kezelése . A
foglalkozási rehabilitáció súlyának és szerepének növekedése indokolja, hogy a
támogatás a munkaadók rehabilitációval kapcsolatos feladatainak teljesítésével
kapcsolatban álljon .

Budapest, 2004 . november 4 .

Fogarasiné Deák Valéria
MSZP


	page 1
	page 2

