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Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága az egyes házszabály i

rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és a 102 .

§ (1) bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekró7 és törvénymódosításokról
szóló T/7415. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 53 . §-a a következők szerint módosul :

„53 . §

(1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi

CXXV. törvény (a továbbiakban Ebktv .) 64/A. § helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„64/A. § A 31 .	 (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követően kell alkalmazni .”

(2) Az Ebktv . 21 . § fi pontjában az „a Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992. évi XXII .

törvény 142/A . § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvér ől

szóló 2012. évi I . törvény 12 . § (2) bekezdésében” szöveg lép .”

Indokolás

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV .

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján 2012. március 1-től minden település i

önkormányzat köteles 5 évente, 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot készíteni

és azt kétévente felülvizsgálni .

Az Ebktv. előírja azt is, hogy a települési önkormányzat az államháztartá s

alrendszereib ő l, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapjá n

finanszírozott egyéb programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott, pályázat i

úton odaítélt támogatásban - 2012 . november 1-ét követően - csak akkor részesülhet, ha

a törvény rendelkezéseinek megfelel ő, hatályos esélyegyenlőségi programmal

rendelkezik .



A módosító javaslat ezt a határidőt 2013. július 1-jére módosítja, mivel az

esélyegyenlőségi célcsoportokat leginkább érint ő közszolgáltatások körében (pl .

közoktatás, egészségügy) folyamatban lévő fenntartóváltások miatt változik az

önkormányzatok feladatköre, amely befolyásolja a hosszú távú (5 éves) intézkedési ter v

megalkotását, az esélyegyenlőségi program céljainak, valamint az azok elérését szolgál ó

intézkedések meghatározását . Mivel a helyzetelemzés elkészítéséhez a legfrissebb KS H

adatok (2011-es népszámlálás) nem állnak még teljes kör űen rendelkezésre, a 2001-es

adatok, mutatók alkalmazása szintén megnehezíti a hosszú távú tervezést .

Budapest, 2012 . június 6 .

Gúr°'Nándor
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