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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz a
Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 8. számú melléklet II. pont 1. alpontjának a következő módosításá t

javasolom:

„1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcél ú
foglalkoztatás támogatása

ELŐIRÁNYZAT :

	

113 381,5 millió forint

A támogatás

a) a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér é s
közterhei 95%-ának,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozot t
rendszeres szociális segélyre, a 32/B . §-ában szabályozott id őskorúak járadékára, az
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38 . §-ának (2), (5) bekezdése alapján
lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A . §-ának (3) bekezdése szerinti el őrefizető s
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

c) a Szoctv. 37. §-a (1) bekezdése, valamint a 37/C . §-a (4) bekezdése alapján folyósítot t
rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek 80%-ának ,

d) a 41 . §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetend ő
nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának,

e) a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti szakértő i vélemény díjának, valamint a
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve



társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szól ó
156/2005 . (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számár a
kifizetett összeg

központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál .

A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei után az a) pontban rögzített
arány szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaid őben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapítható személyi alapbér kötelez ő legkisebb összegének, illetve
a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét .

Ha a közcélú foglalkoztatás megszervezését többcélú kistérségi társulás vállalja, akkor a
támogatás a többcélú kistérségi társulást illeti meg . Ugyanazon idő tartamra a társulásban részt
vevő települési önkormányzat közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen forrást a központ i
költségvetésből nem igényelhet .

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki azt a közfoglalkoztatá s
szervezésére jogosult szervet — ide nem értve a települési önkormányzatot, valamint a közcél ú
foglalkoztatást magára vállaló többcélú kistérségi társulást —, amely az el ő irányzat terhére a
Kormány által meghatározott összeget jogosult igénybe venni, továbbá meghatározza e forrá s
igénybevételével kapcsolatos sajátos eljárási szabályokat .

Az előirányzat biztosít forrást a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy
foglalkoztatásának a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 .
évi IV. törvény 16/B. §-ában meghatározott támogatásához . A támogatáshoz szükséges forrás
központi költségvetési támogatásként a Munakerő-piaci Alap javára kerül átcsoportosításra.A
támogatásokat a regionális munkaügyi központok nyújtják. A támogatáshoz szükséges forrás
összegét, az átcsoportosítás és az átadott pénzeszköz elszámolási szabályait a Kormán y
rendeletben határozza meg_

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és
rendelkezésre állási támogatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személye k
időskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesül ők esetében az előirányzat
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik .

Az elő irányzatból szakért ői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében
meghatározott szakértői díj vehető igénybe .

Az előirányzatból támogatás igényelhető az önkormányzatokat az 1945 és 1963 közöt t
törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefiiggésbe n
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésér ő l, továbbá az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási é s
munkajogi helyzetének rendezésér ől szóló 93/1990. (XI. 21 .) Korm. rendelet alapján a
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára .

Az elő irányzatból a 93/2005 . (V. 21 .) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21 .) Korm.
határozatban megjelölt települések a rendkívüli id őjárás miatti lakossági károk enyhítésére
felvett — és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítend ő támogatásként nyújtott —
hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik ."



Indokolá s

Az „Út a munkához” program közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló el ő irányzatából a
Munkaerőpiaci Alapba az átcsoportosítás két részletben történhet, az összeg fele a program
indításakor szükséges, a következő részlet pedig az els ő félév végén esedékes . Az
átcsoportosítás és az átadott összeg elszámolási szabályait külön kormányrendelet határozz a
meg .

A költségvetési törvény 8 . számú mellékletének kiegészítése azért szükséges, mert a
támogatási szerz ődés megkötése kötelezettségvállalást jelent a munkaügyi központ számára ,
ehhez az szükséges, hogy a program indulásáig a támogatásra rendelkezésre álló forrás
átcsoportosításra, illetve átadásra kerüljön a Munkaerőpiaci Alap részére .

Budapest, 2009 . október 27 .

a bizottság elnöke
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