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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 84 .§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 85.§ (2) bekezdés d) pontja

alapján a következő törvényjavaslatot nyújtom be :

2004. évi	törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztonságáról szóló

1998. évi XXVI számú törvény módosításáról

1 .§ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 .
évi XXVI . törvény az alábbi 19/A. §-sal egészül ki :

„19/A§ A Kormány, amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a 19 .§-ban
meghatározott lopok érvényesítése érdekében, rehabilitációs célú közfeladatok ellá-
tásával közhasznú társadalmi szervezetet is megbízhat.
a) Az ilyen megbízás során, előnyben kell részesíteni a fogyatékos emberek érdeke-
inek érvényesítésével, számukra szolgáltatások nyújtásával foglalkozó olyan orszá-
gos hatáskörű szervezeteket, amelyek a tevékenység folytatására alkalmasak, vagy
alkalmasságuk az e paragrafus b) pontjában meghatározott, illetve egyéb módon
megteremthető .
b)amennyiben a közfeladat ellátására a Kormány felhatalmazása alapión, a feladat
jellege szerint illetékes Minisztérium az adott szervezettel ellátási szerződést köt,
vagy a feladat ellátását az adott szervezet jogszabályi felhatalmazás alapión végzi,
úqv a feladat ellátásához szükséges források, a tevékenységgel összefüggő állami
vagyon átadásával is biztosíthatók .

2.§ E törvény a kihirdetéstől számított 15 . napon lép hatályba .

Indokolás

Az Európai Uniós gyakorlatban, az állam közvetlen szerepvállalásának mérséklése
és a közszolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében, civil szervezetek je-
lentős mértékben vállalnak részt rehabilitációs, szociális, egészségügyi, kulturális és
egyéb közfeladatok ellátásában .
A hazai gyakorlatban is megjelent, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogi szabá-
lyozásban, elsősorban az önkormányzati feladatok átvállalásának lehetősége . A fel-
adat átvállalás alapján eljáró civil szervezetek számára rendelkezésre álló
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nevesített források azonban rendkívül korlátozottak . A hatályos jogi szabályozás
szerint a forráslehetőségek csupán az önkormányzatok számára rendelkezésre álló
normatív támogatások igénybevételére, illetve az adományozók, támogatók számára
rendelkezésre álló adományozói kedvezményekre vonatkoznak,' de nem
tartalmazzák egyéb, a feladat ellátásához szükséges források átadásának
lehetőségét, illetve módját .
Az állam közvetlen szerep vállalásának csökkentésére irányuló feladatellátásokhoz,
illetve azok bővítéséhez elengedhetetlenül szükség lesz arra, hogy a feladat
végzésében közreműködő szervezetek biztonságos forrásokkal rendelkezzenek,
amely adott esetben állami vagyon - pl . épület, gép, berendezés, részvény, tulajdoni
rész - átruházását is jelentheti .
A javasolt módosítás annak az elvi lehetőségét teremtené meg, hogy a jövőben, a
közfeladat ellátásában közreműködő civil szervezetek a Kormány által indokoltnak
tartott esetekben, ellátási szerződésben vállalt tartós feladat ellátáshoz, állami
vagyon juttatásának eszközeivel is kaphassanak forrást, amely hosszú távon -
különösen működő vagyon (pl . részvény) juttatás esetén - az államot
tehermentesíthetné a szükséges források állami költségvetésből történő
biztosításának kötelezettsége alól .

Budapest, 2004 . március 8 .
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