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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi
XX111. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 34 . §-ának elhagyását javasolom :

A Ktv. a következő 78/A. §-sal egészül ki :

„78/A. § (1) A stratégiai kormányzati célok elérése érdekében a miniszter, illetve a
kormánybiztos javaslatára a miniszterelnök összkormányzati projekt indításáról
dönthet. Az a projekt tekinthető összkormányzati projektnek, amely legalább három
minisztériumot érint - ide értve a Miniszterelnöki Hivatalt is -, és időtartama legalább
három hónap. A projektet vezető minisztert vagy kormánybiztost a miniszterelnök jelöli
ki. Az összkormányzati projektben résztvevő köztisztviselő személyéről - a
köztisztviselőt foglalkoztató miniszter véleményének kikérését követően - a
miniszterelnök dönt .

(2) Az összkormányzati projektben résztvevő köztisztviselők díjazására fordítható
keretösszeget a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezete tartalmazza .

(3) A projektet vezető miniszter vagy kormánybiztos - a miniszterelnök által az adott
projekt tekintetében meghatározott összegen belül - dönt a projekttagok egyéni
prémiumainak összegéről, amelyek kifizetéséről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető
miniszter gondoskodik.

(4) A köztisztviselő számára tárgyévben megállapított projekt-prémium együttes összege
nem haladhatja meg a köztisztviselő egyévi illetményének 50%-át .
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(5) A projekt-feladat nem lehet azonos a teljesítményértékelés során a köztisztviselő
részére megállapított feladattal, valamint a célfeladattal . Nem fizethető projekt-
prémium, ha a köztisztviselő a 40/C . §-ban megállapított kormányzati kirendelés
keretében látja el a feladatot .

(6) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg az
összkormányzati projektre vonatkozó részletszabályokat ."]

Indokolás

Álságosnak tartom azt a kormányzati intézkedést, hogy a tervezetben bevezetésre kerül egy
kiemelt díjazást biztosító, új intézmény az ún, összkormányzati projektek címszava alatt,
olyan köztisztviselők részvételével, akiknek kiválasztásáról a miniszter javaslatára a
miniszterelnök dönt . Eközben tudjuk, hogy a kormány éven át üldözte a főtisztviselőket és
elvi okokra hivatkozással támadta a főtisztviselői kar létét . A törvényjavaslat célja hivatalosan
a foglalkoztatással járó kiadások csökkentése, ez alól azonban kivételt képeznek azok a
köztisztviselők, akiknek a kormány kiemelt díjazást és kivételezett státuszt kíván biztosítani a
közigazgatási szervezetrendszeren belül .

Budapest, 2007 . június 5 .
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