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Az Országgyűlés

Foglalkoztatási és munkaügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi,
bizottságának

	

civil- és vallásügyi bizottságának

Költségvetési, pénzügyi

	

Önkormányzati és területfejlesztési
és számvevőszéki bizottságának

	

bizottságának

aj ánlása

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXIL törvény módosításáról benyújtott

T/968. számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság), valamint az
Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban : Önkormányzati bizottság)
megvitatta a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXX11. törvény módosításáról (Pépív.) T/968. számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T196813 . számú módosító javaslatot .

Az Emberi jogi bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett .



Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

1 . Simon Gábor, Gúr Nándor és Filló Pál képviselő a törvényjavaslat 5 . §
(2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja:

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"a) a Pépty. 4 . §-a (7) bekezdésének [a)-b) pontjaiban] a) pontjában a,,(2) bekezdés"
szövegrész helyébe a „(3) bekezdés" szövegrész , b) pontjában a„(2)bekezdés" szövegrész
helyébea-(2)-(3) bekezdés" szövegrész lép,"

Indokolás: Lásd a T196813 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Foglalkoztatási biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006. október 24 .

Simon Gábor s.k.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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Balog Zoltán s.k.
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Jauernik István s.k .
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke
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