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Helvben

Az Országgyülés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról szóló T/2938 . számú törvényjavaslathoz a Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 12 . §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A Ktv. 62. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást 2007 . évben nem
kell teljesíteni . Az elmaradt adatszolgáltatás helyett egyszerűsített adatszolgáltatásra kerül sor .
Az egyszerűsített adatszolgáltatás a közigazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a
közszolgálati jogviszonyban állók létszámára, munkaidejére, besorolására és vezetői
beosztására terjed ki, azzal, hogy azt a 2008 . január 1-jei állapotnak megfelelően 2008 . január
31-ig- a központi közszolgálati hatóság által meghatározott módon -kell teljesíteni. A
központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv . 62. ~-nak (21
bekezdése alapján a 2007 . szeptember 1-jei állapotra vonatkozó adatok helyett a 2008 . január
1-'ei álla otra vonatkozó adatokat ad'a át a köz onti közszol álati a 'lvántartás számára.

Q S?

	

livatala

'fróm t ,Éh: ' t2 ~Í
I
,2~

Bizottsági módosító iavaslat

(7) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XX111. törvény22/A.§-ának (102
bekezdésében foglaltak alapján a 2006 . és 2007. december 31-i állapotnak megfelelő
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 2008 . július 1-je és31-e között kell teljesíteni ."
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Indokolás

A közszolgálati alapnyilvántartás alapadatairól és változásairól, továbbá a közigazgatási szerv
szervezeti adatairól évente a szeptember 1 jei állapotnak megfelelően a közigazgatási szervek
adatszolgáltatást végeznek a központi közszolgálati nyilvántartás részére . Figyelemmel arra,
hogy folyamatban van a központi közszolgálati nyilvántartás felülvizsgálata, ezért
elhalasztásra kerül a szokásos éves adatszolgáltatás, helyette egy egyszerűsített
adatszolgáltatást kell teljesítenie a közigazgatási szerveknek .
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség átütemezésére szintén a jogintézmény átfogó
felülvizsgálata, korszerűsítése és egyszerűsítése miatt van szükség .

Budapest, 2007 . május 24 .
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