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ORSZÁGCiYÜLFSI KEPVISELŐ Érkezett : 2005 JA 14.

Dr. Szili Kefeön asszony részére
az Országgyűlés eln6ke

Helyben

Tisztelt .Elnbk Asszony!

A Házs-rabály 94_ §-ónak (1) bekezdése, valarnínt 102 . §-ónak (1) bekezdése alapján a fog-
lalkoztatás elásegírésér6J és a munkanélküliek ellátásáról szótó 1991 . éví IV, tör dny módo-
sításáról szökő Ttl6297 . s2 m6 törvényjavaslathoz - kapcsolódva a T/16297/1 S_ számú m6-
dositójavaslathoz- a következő

kapesolódá módosfrő javaslatot

terjesztem elő .

1 _ A thrvényjavaslat 12 . §-a (2) bekezdésének- módosítását a következők szerint javasokon-i-

„(2) Ar Fit- 39/A. §-a a következd (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi
(8)-(10) bekezdés számozása (9)-(11) bekezdésre változik_

„(S) A foglakkoz atáspoliti" és munkaügyi miniszter a Munkacrápiací Alap év végi egyen-
legének megóv a érdekében - a képzési alaprész tekintetében az oktatási miniszter véle-
ményének meghallatásával •- dönthet

a) a keletkezett többletbevételek - iskolarendszerű és felnőttképzési célú arányainak,
megtartásával történő - felhasználásának mértékéről,

b) a kiadások évközi ütemezésének mödasitásáról,
c) a Munkaeröpíaci Alap 39. § (3) bekezdésének c) valamint e)-g) pontjaiban meghatá-

rozott alaprészek tekintetében a kiadások [- Kormány által elhatsrozott mértékű -1 csök-
kentéséröl."

]Kapcso[ódómódosítójavaslat
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A törvényjavaslat e rendelkezésének az a célja, hogy a Munkaer6píaci Alap felett rendelke-
zési joggal bitó miniszternek megfelelő intézkedési jogkört biztosítson a 1Vlunkaeröpiaci
Alap év végi egyenlegének fennEarrhatósága érdekében. Ezr:r't a nvníszternek - és nem a
Kormánynak - kell eld6ntenie azt is, hogy az egyenleg fenn sa érdekében a kiadások mi-
lyen mértékű csökkentésére van szükség .

Budapest, 2005 . jánius 14 .

(Simon Gáb
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