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Az Országgyűlés

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnökűr!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság 201.0. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló T/10679. számú törvényjavaslathoz — a T/10579168, szánú módosító javaslatho z
kapcsosodva — az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 4,4 . §-ának (22) bekezdése a következőképpen módosul :

„(22) Az
gl Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 14. § (5)
bekezdésében a „mértéke a munkáltatók és a munkavállalók által a tárgyévet megelőző

tén lecsen bcfi ett 'árusék0,6°fa-a” szövegrész helyébe az „annak mértéke
2010-ben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényen rneghatározotf
összeg, ezt követően pedigezenösszegnek a tárgyévet megelőző második évben a Központi
StatisztikaiHivataláltal me ,	 tározott eves fogyasztóiárnövekedéssel növelt összege”,
továbbá

az ágazati párbeszéd bizottságoktól és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
szóló 2009. évi LXXIV . törvény 25 . (3) bekezdésében a ,.mértéke a munkáltatók ésa
munkavállalókáltal a tárgvévet megelőző második évbenténylegesen befizetett járulék
0,08%-a” szövegrész helyébe az .,annak mértéke 2010-ben a Magyar Köztársaság 2010, évi,
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg. ezt követően pedig ezen összegnek a
tervévet_ megelőzrő második évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott éves
fogyasztói árnövekedésses_nQvest összege
szöveg lép .
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INDOKOLÁS

Az országos és ágazati érdekegyeztetés támogatásának az inflációhoz kötése kiszámíthatóbb á
teszi a társadalmi párbeszéd programokra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény (Fit.) 39.* (12) bekezdése alapján a Munkaerőpiaci
Alapból fordítandó összeg mértékét. A jelen módosítás ősszefiigg a Magyar Köztársaság
2010. évi kő1tségvetásérSl szóló 1710544 . törvényjavaslat I . számú melléklete XXVI.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím, 61 . OET tagszervezetek szakmai
programjainak támogatása illetve 63 . APB-k szakmai programjainak támogatása alcímhez ,
valamint a I.XIII . Munkaerőpiaci Alap fejezek 1 . Aktív támogatások dm, 6. Társaclalrni
párbeszéd programok alcímhez benyújtott. módosító javaslattal.

Budapest, 2009. október 21 .
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