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Módosító iavaslat

Érkezett: Ml NvjV 3 O.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . (1) bekezdése alapján a megváltozot t
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000 . szá-
mú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 7 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Nem jár a rehabilitációs pénzbeli ellátás arra az id őtartamra tekintettel, amikor az ellátott
90 napot meghaladóan olyan keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt ,
amelyre tekintettel, 	 legalább a közfoglalkoztatási munkabér összegével megegyező
munkabérben részesül, vagy keresőképtelenségére tekintettel táppénz ellátást kap.Ivagy
keresőképtelen .] Erre az időtartamra folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az o k
bekövetkezésérő l való tudomásszerzést követő hónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy az t
a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni . A fenti időszakra
vonatkozóan a rehabilitációs ellátás folyósítását szüneteltetni kell . A szünetelés legfeljebba
rehabilitációs ellátás megállapított folyósítási id őtartamának végéig tart. Amennyibena
munkavégzés nem az ellátott érdekkörében felmerülő ok miatt (rendes felmondása
munkáltató részéről, vagy a határozott időtartamra létesített munkaviszony megsz űnésea
határozott időtartam letelte miatt) szűnik meg, úgy a szüneteltetett rehabilitációs ellátást, a
iogosult írásbeli kérelmére ismételten folyósítani kell, legfeljebb az eredeti megállapítá s
időtartamáig.”

Indokolá s

Méltánytalan és az ellátottakra nézve, ha rehabilitációs ellátásuk egy esetleges 4 órás
munkalehetőség alapján is már megszűnik, hiszen ez nem elegendő a megélhetés
biztosításához.
A Kormány jelenlegi álláspontja szerint, a közfoglalkoztatási munkabér az a minimáli s
munkajövedelem, amelyb ő l ma Magyarországon egy munkavállaló képes megélni . Ennél
alacsonyabb jövedelem elérése esetén, az ellátásban részesülő személy megélhetése mé g
alapszinten sem biztosított .
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A munkáltatók döntő többsége a foglalkoztatás során jellemz ően 90 nap próbaidőt köt ki .
Ennek lejártát követően tekinthető csak a foglalkoztatás tartós jellegűnek, hiszen ez idő alatt ,
mint a munkavállaló, mint pedig a munkáltató jogosult eldönteni, hogy az adott foglalkoztatá s
hosszabb távra szól — e.
A három hónapos időtartam alatt folyósított rehabilitációs ellátás biztosítja az új élethelyzetr e
való átállással, a munkába járással kapcsolatban szükségszerűen megjelenő többletköltségek
fedezetét.
A munkaviszony (keresőtevékenység) olyan megszűntetése, megszűnése esetén, amely a
munkavállalónak nem felróható okból történt, méltánytalan az ellátottal szemben a
rehabilitációs ellátás megszüntetése, hiszen rajta kívül álló ok miatt kerül ellátatlan helyzetbe .
Ebben az esetben rehabilitációja sikertelennek tekinthet ő, így indokolt lehet a rehabilitáció s
időszak folytatása .

Budapest, 2011 . november 28 .

Sneider Tamás Vágó Sebestyén

Dr. Gyen
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Kiss Sándor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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