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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI7 törvény módosításáról" szóló
T/1744. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . §-ának a következő módosítását javasoljuk :

ki :

„3 • §

A Fot. a következő 7/A-7/B . §-sal és azokat megelőzően a következő alcímmel egészül

„Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés

7/A. § (1) A fogyatékos személy számára az e törvényben meghatározottak szerint -
figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit -
biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést .

(2) A közszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok szerinti
hatósági eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának érvényesülését biztosítani
kell .

7/B . § (1) A 4 . § fa) fb) alpontjában meghatározott - 2007. április 1 jén már működő -
közszolgáltatások vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának határideje
2010. december 31 .

(2) A 4 . § fc) alpontja szerinti - 2007. április 1 jén már működő - közszolgáltatások
esetében az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának követelményét a mellékletben
rögzített évenkénti ütemezés szerint kell végrehajtani .



(3) A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 88. §-ának
(1) bekezdése alapján elkészített fővárosi, megyei fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy
a helyi önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kell megvalósítani
az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit . Ennek elkészítése során figyelembe kell venni a Kt .
85 . §-ának (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati intézkedési tervben, valamint a
Kt. 89/A . §-ának (5) bekezdésében meghatározott többcélú kistérségi társulási intézkedési
tervben foglaltakat . A mellékletben meghatározottakat a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel
összhangban kell megvalósítani .

(4) A 4 . § fd) fe) alpontja szerinti - 2007. április 1 jén már működő - közszolgáltatások
esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára
nyitva álló részei tekintetében 2013 . december 31-éig kell biztosítani .

(5) A 4. § fa) fc) alpontjában meghatározott közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáférhetővé tételének megteremtését az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló
fejlesztések támogatják.

(6) Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez a települési
önkormányzatoknak 15 %-os önrészt kell biztosítaniuk ."

Indokolás

Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez a jogszabály módosítása
nem rendel önkormányzati önrészt, amely a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé
tételének megteremtését garantálhatná . Ezért indokolt a törvényi szintű finanszírozási
százalék meghatározása az önkormányzati fenntartású intézmények akadálymentesítésére .
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