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Az Országgyúlés
Foglalkoztatási és munkaúgyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az 0rszággyűJ& Ondkcnck
ff cIvbcn

Tisztelt ElnSk Asszony :

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a kőztisztviselSk jogállásáról szóló 1992_ évi

=fi. tőrvény módosításáról szóló T/3059. számú tc rvény avarlathoz a kővetkező

rrtádusátó javaslatot
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 23 . §-a a kővetk í5k szerint módosul :

A Ktv . 45. §-a a kővctkczó (13) bekczáéssel egészűí ki :

Éfi~: 2007 JúN 0 7e

]3izottsügi módosító javast*t

„(!.3) A regionális államigazgatási szerv - ide nem értve a regionális közigazgatási hivatal -
a) vezet~jéaek illetményét az államigazgatási szervet irányító [vagy] [felügyc161 miniszter,

illetve a kinevezésre: ioo ult személy - a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáén felclós miniszter egyetértésével - legfeljebb az illetményalap 22-
szeresében,
b) vezető-.helyettesének illetményét a munkáltatói jogkór gyakorlója legfebeb'b az

illetményalap 17-szeresében,
a szervezet feladat- cs hatáskóreínek, [valamíntj létszámának, valamint az általa vezetett
szervezeti egységek számának figyelembevételével állapítja meg ."
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Indokoiás

A regionális államigazgatási szervék nagy része az adott kőzponti hivatal területi igazgatási
szerveként működik, szakmai irányitala stb . a központi hivatal felelősségi körébe tartozik .
E2zel rsszhattgbart a hatályos jogs :.abályok ilyen esétben a regiartális államigazgatási szezvek
vezetc jc (helyettese) csctébcnn a kinevezés, felmentés, illetve az egyéb munkáltatóii jőpgkőrők
gyakorlását a kr zpc>nti hivatal vezetőjére ruházzák .

Az irányitfist (felügyeletet) ellátó rninis,ter a vonatkozó tőrvény, illetve jogszabály alapján
csak a központi hivatal vercetöje tekintetében gyakorol meghatározott jogköröket . Ezért a
hatályos szervezeti, illetve igazgatási jogszabályokkal őszhangban, figyelernmel aa
munkáltatói jogkárgyakoriás egysCgére, illetve az egységes felelősségi viszonyok
bíztositására, indokolt, a kinevezésre jogosult személyt az ernlített esetekben felhatalmazni a
központi hivatal regionális államigazgatási szerveinek vezetőinél az illetmény
mct fiatárazására .

Budapest, 2007. június 7-
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