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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

Országgyűlés Hwvalla

r . 2007 EEBR 19.
Módosító iavaslat

"5. §

A Fot. 25. §-a [az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)-
(6) bekezdés számozása (3)-(7) bekezdésre változik] helyébe a következő rendelkezés lép :

„25.~ (1) A Tanács tagfai :
a) a Tanács elnöke,
b) a Program megvalósításával kapcsolatban a Kormány feladatkörében eljáró

kormányzati szervek képviselői, összesen 12 fő,
c) a mozgássérült, a siket, a vak és gyengénlátó, az értelmi fogyatékos, valamint az

autista emberek országos érdek-képviseleti szervezetei által delegált egy-egy fő t
d) a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa és a Fogyatékosok Nemzeti

Sportszövetsége által delegált egy-egy fő,
e) a fogyatékos személyek érdekében működő egyéb nem kormányzati szervezetek által

delegált négy fő,
.f) a védett munkahelyek szervezetei által delegált két fő t
g) az önkormányzatok országos érdekképviseleteit tömörítő szövetség által delegált egy

fő .
(2) A Tanács (1) bekezdés c)-g) pont szerinti tagja a fogyatékos személyek érdekeinek

képviseletét ellátó feladatkörében nem folytathat a lobbitevékenységről szóló 2006 . évi
XLIX. törvény hatálya alá tartozó lobbitevékenységet .
(3) A Tanács elnöke a Kormány által kijelölt miniszter . A Tanács társelnöke a nem

kormányzati oldal által a tagok közül választott személv .
(4) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tarfia .
(5) A Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van .



(6) A Tanács működésének költségeit a központi költségvetés társadalmi
esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által felügyelt fejezetének
költségvetésében kell biztosítani .

(7) A fogyatékos személyek jogszabályban biztosított jogait megsértővel szemben az
Országos Fogyatékosügyi Tanács, illetve a fogyatékos személyek országos érdek-
képviseleti szervezetei pert indíthatnak a fogyatékos személyeket megillető jogok
érvényesítése érdekében abban az esetben is, ha a jogsértés személyek pontosan meg nem
határozható, nagyobb csoportját érinti .
(8) A Kormány e törvény -különösen a Program-végrehajtásának folyamatos

követésére önálló szervezetile - és költsé etésile elkülönült munkacso ort keretében
Országos Fogyatékosügyi Monitoring Rendszert (továbbiakban Monitoring Rendszer)
üzemeltet.
(9) A Tanács nem kormányzati oldala és a Monitoring Rendszert felügyelő költségvetési

intézmén vezető'e e- "ttdöntési el'árással ál azati úton választ'a ki a munkacso ort
vezetőjét, valamint meghatározza a monitorozás szempontrendszerét ."

Indokolás

A módosítást az teszi szükségessé, hogy az érdekvédelmi szervezetek és a civilek kontrollja is
meg tudjon valósulni mind a törvény, mind pedig a fogyatékosügyi program megvalósítása
kapcsán.
Példa lehet erre, az Egészségügyi törvény illetve a Nemzeti Egészségfejlesztési Program, mely
szintén OGY határozat formájában létezik. Ezt a programot intézményi alapító okiratában
rögzített feladatként az Országos Egészségfejlesztési Intézet monitoring csoportja monitorozza,
oly módon, hogy egy kidolgozott projekt adatlapon be kell nyújtani az adott évre vonatkozó
projekteket a Minisztérium felé, mely pénzeket rendel a megvalósításhoz, a monitori csoport,
pedig a projekteket előre meghatározott szempontok szerint monitorozza, mind helyszíni, mind
pedig dokumentumok alapján végzett monitoring tevékenység jellemzi az eljárást .
Ez az eljárás megegyezik az EU-s normákkal, illetve a Fogyatékosügyi Törvényben rögzített
források felhasználása kapcsán az Új Magyarország fejlesztési terv forrásainak felhasználása
kapcsán is kötelező elem lesz . A javaslat újdonsága, hogy a teljes megvalósítási folyamat
monitorozásra kerül, mind a törvény végrehajtása, mind pedig az erre alapuló Országos
Fogyatékosügyi Program egyes programjait illetve az ebben rögzített feladatokat tekintve, az
érdekvédelmi szervezetek és civilek bevonásával kialakított egységes szempont szerint, mely
lehetővé teszi a folyamatos visszacsatolást, illetve a megvalósítási folyamat közbeni korrekciót,
mind a döntéshozók, mind az Országos Fogyatékosügyi Tanács számára .
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