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Zárószavazás előtti módosító javasla t

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az „az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról ”
szóló T/1813 . számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó T/1813/40 . számú egységes
javaslatához — koherenciazavar megszüntetése érdekében — az alábbi

zárószavazás elő tti módosító javaslato t

terjesztem elő :

Az egységes javaslat 101 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„101 . § Az Flt . [53. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép] a következ ő 52.
§-sal egészül ki :

„[(3)]52 .	 § Felhatalmazást kap az e • yenlő bánásmód biztosításáért	 és társadalm i
felzárkózásért felel ős miniszter, hogy rendeletben meghatározza az állami feln őttképzési
intézmény feladatait, az állami felnőttképzési intézmény irányítását ellátó szervet, az állami
felnőttképzési intézmény vezetőjének jogállását, kinevezésének rendjét, az állam i
felnőttképzési intézmény irányításának rendjét és szabályait . Az állami felnőttképzési
intézmény és az állami foglalkoztatási szerv — a Munkaer őpiaci Alapból támogatott —
munkaerőpiaci képzések lebonyolításával kapcsolatos együttműködését, az állam i
felnőttképzési intézmény feladatai ellátásának finanszírozását, a képzési kere t
felhasználásának szabályait a [foglalkoztatáspolitikáért felelős] miniszter az egyenlő
bánásmód	 biztosításáért	 és

	

társadalmi

	

felzárkózásért

	

felelős

	

miniszter[rel
együttműködve]egyetértésévelkiadott rendeletben állapítja meg .”

INDOKOLÁ S

A javaslat a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010 . évi CLIII . törvény, a jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény
és az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/l813 . számú törvényjavaslat között
fennálló koherenciát szünteti meg, továbbá pontosítja a miniszteri megjelöléseket a Magya r
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010 . évi XLII. törvénnyel
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összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvénye k
módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII . törvénynek megfelelően .

Budapest, 2010 . december „, ;'
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