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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátás i
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló T/8889 . számú
törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 72 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„72. § (1) Az Mmtv 38. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A 23-25 . § alkalmazásában
a) a 33 .	 szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozot t
jogerős döntést követő harmadik hónap els ő napjáig ,
b)az a)pont alá nem tartozó személyek esetében a (2) bekezdés szerinti hatóság i
bizonyítvány kiállítását követő harmadik hónap első napjáig
megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2011 .
december 31-én a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 .
évi IV. törvény 42. és 42/B . §-a szerint megváltozott munkaképesség ű munkavállalónak
minősült vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011 decemberében megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásba n
részesült.”

12 ,) Az Mmtv. 38 . §-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A 25. alkalmazásában
a) a 33 . szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott
döntés jogerőre emelkedésének napjáig,
b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében a 26/A . szerinti hatósági bizonyítvány
kiállításának napjáig[, de legkésőbb 2013. december 31-éig ]
megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt is, akinek a
foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012 . decemberében megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült.'



INDOKOLÁ S

Ha az állam nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a korábbi I . és II . csoportos, súlyos
fogyatékossággal élő és rokkant személyek felülvizsgálatára sor kerül 2013 . december 31-ig,
akkor véleményünk szerint nem kötelezhetőek ezen személyek sem arra, hogy a komple x
minősítésrő l szóló hatósági bizonyítványt megszerezzék eddig a határid ő ig, ha a továbbiakban
is részt akarnak venni a támogatott foglalkoztatásban. Azaz, vagy eltöröljük a határidő t - azaz
erre a személyi körre is alkalmazzuk azt a szabályt, hogy a felülvizsgálatuk időpontjáig
igényelhető a támogatás -, vagy garantáljuk azt, hogy aki akarja, tudja is teljesíteni az előírt
feltételt a megadott határidőig – azaz 2013. dec. 31-i határidőt szabunk az NRSZH-nak is a
felülvizsgálat elvégzésére .

Budapest, 2012 . november 7 .

Dr. szél Bernadett
~''LMP
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