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Az Országgyűlés

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Ásszoxryl

A Házszabály 94. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján
a közalkalmazottak jogállásáról szóló TI5726. sz. törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 40. §-$ a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„40. § (4) A Péptv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(2) Költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy a
prémiumévek programban való részvétellel, illető leg a különleges foglalkoztatási állománnyal
összefüggő kinevezés-módosítást megelőző hónapi meglévő költségvetési engedélyezett
létszámkeretét a kinevezés-módosítás időpontjáról számított 18 hónapig nem emeli fel . Nem
számít a vállalás megszegésének, ha a létszám emelésére jogszabályban elsírt feladat
teljesítése miatt kerül sor.”

Indokolá s
A módosító javaslat arra irányul, hogy a pié,uiurnévek programhoz és a különleges
foglalkoztatási állományhoz kapcsolódó költségvetési regtérítés feltételének szabálya ,
miszerint másfél évig fisak jogszabályban új feladatot nem kap) a munkáltató nem emeli a
létszámát, pontosításra kerüljön . Az átlagos statisztikai létszám helyett az engedélyezett
költségvetési létszámához viszonyítottan kell a munkáltatónak a foglalkoztatottak számát
változatlanul hagynia. A statisztikai létszámba ugyanis beleszámítanak az ösztöndíjas
foglalkoztatottak, míg az engedélyezett létszámba nem.
A javasolt módosítással elkerülhető lenne, hogy a pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatás a
akadályát képezze a prémiumévek programban részt vevők utáni költségvetési támogatás
kifizetésének. A két foglalkoztatási kedvezmény rendeltetése ugyanis egymástól eltérő -- a
közszférából való méltányos kivonulás, illetve a pályakezdők elhelyezkedésének elősegítése -
-, így olyan szabályozás megalkotása szükséges, amely-mindkét cél megvalósulását lehet ővé
teszi egymással párhuzamosan .
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