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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ában az Szt . 37/A. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„37/A. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátásá t
magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és a z
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából [– az állami
foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és el őrejelzések
alapján –]	 – a településen működő kisebbségi önkormányzatokkal együttm űködve –egyéves
időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít . [A kőzfoglalkoztatási terv tervezetét a
polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személ y
előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek . Az állami
foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérő l
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a település i
önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv határid őben nem nyilvánít
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal
egyetért .] A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve
[az állami foglalkoztatási szerv véleményének ismeretében] a közfoglalkoztatási tervet
évente február 15-éig, a 2009 . évben április 15-éig fogadja el .”



Indokolá s

Indokolatlanul elhúzza a folyamatot az a jogszabályi kikötés, hogy a közfoglalkoztatási ter v
tervezetét meg kell küldeni az állami foglakoztatási szervnek, amely inkább formális tartalm ú
kikötés, ugyanakkor nehézkessé tenné az önkormányzat eljárását .
Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a közfoglalkoztatási tervet a településen m űködő
kisebbségi önkormányzattal vagy önkormányzatokkal együttm űködve, a véleményüket
kikérve készítse el az önkormányzat .

Budapest, 2008 . november 25 .



Soltész Miklós

Kereszténydemokrata Néppárt

László Tamás

Ferenc

?

	

,‘
Prof. Dr. Iván Lászl ó

Fidesz — M

/2--y

Dr. Szabó Erika
P91gári Szövetség

.n

	

r
-('(:--

Hir

t \('

Czomba Sándor

Dr. Aszódi Pál /r

!

Bernáth Ildikó

(,u

Y1 14: k I ,(-‚

s'2,

'12c c:-)_

	

s+Ucti()

]-:iscJe

	

M-PS2

	

(PéY-.1<--- ' L( P"

1-c/no'rbs-2_
,
LQr1' ~1É21

	

±ldes)._-S"P.S2_


	page 1
	page 2
	page 3

