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Módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a T/15886 . számú, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL . törvény
hatályba lépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz a következő

Módosító javaslatot

nyújtom be :

l . Javasolom a törvényjavaslat 54 .§-a (2)bekezdéséből az Flt 54.§-a (4) bekezdését
megállapító, következő szövegrész elhagyását :
„[Az 58.§ (6) bekezdése d)pontjának 1-2. valamint 4-6 . alpontjában meghatározott
eljárási cselekmények csak személyesen gyakorolhatók .]

2 . A törvényjavaslat 54 .§-ában az Flt 54.§ (6) bekezdésének módosítását a következők
szerint javasolom :

„(6) Az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály által
szabályozott
a) kérelemre indult közigazgatási eljárásban a Ket . 29.§-a (3) bekezdésének b) pontja
nem alkalmazható,
b) hivatalból folytatott közigazgatási eljárásban az ügyfélnek az eljáró szerv
felhívására közölnie kell az érdemi döntéshez szükséges adatokat, valamint [57.]
57/A.§ (2) bekezdésének a)pontjában meghatározott személyi adatait."



3 . A törvényjavaslat 345 .§- a (2) bekezdésének módosítását a következők szerint
javasolom :

„Az e törvény 18 . §-ának (2) bekezdése, 48-50 .§-a, 339.§-a, a 346.§-a (1)
bekezdésének 1 .pontja, továbbá a 347 .§-a (1) bekezdésének 4 . pontja 2005 . július 1-
jén lép hatályba."

Indokolás

Az Országgyűlés tárgyalja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991 . évi IV . törvény (a továbbiakban : Flt.) módosításáról szóló
T/16297 . számú törvényjavaslatot. Mindkét törvényjavaslat 2005 . november 1-jén lép
hatályba. Mindkét törvényjavaslat egyaránt módosítja az Flt 28 .§-át, 30 .§-át, valamint
54 .§-át. A módosító javaslat célja a jogszabályi összeütközések elkerülése . Ezért a
módosító javaslat e törvényjavaslat 48-50 . .§-áriak hatálybalépését előbbi időpontban
2005 . július 1 . napján javasolja, és indítványozza az Flt . .54 .§-a (4) bekezdésére
vonatkozó szövegrész elhagyását .

Budapest, 2005 . május 31 .

Foogarasiné Deák Valéria
országgyűlési képviselő
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