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Jelentés

Hirt Ferenc (Fidesz) képviselő által „Miért akadt el már megint az
akadálymentesítés?” címmel 1/6424 . számon benyújtott interpelláció tárgyába n

folytatott bizottsági tárgyalásról és döntésr ő l

Az Országgyűlés 2008 . október 6-ai ülésén 183 igen szavazattal, 169 nem ellenében ,
15 tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Sz űcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter által adott választ .

Az Országgyűlés elnöke az interpellációt megtárgyalásra kiadta az Ifjúsági, szociáli s
és családügyi bizottságnak.

A bizottság 2008 . október 28-ai ülésén a tárgyalást lefolytatta és 15 igen, 11 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül meghozott döntésével javasolja, hogy

az Országgyűlés fogadja el az interpellált által kiegészített választ .

Az interpellált minisztert helyettesítő Korózs Lajos államtitkár által szóban el őadott ,
kiegészített válasz :

Az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését célzó regionális kiírásokra érkezett
pályázatok jelentős részét nem azért utasították el, mert azok nem voltak megfelel ő
színvonalúak, hanem mert az adott régióban olyan sikeres volt a konstrukció, hogy a
pályázók a teljes rendelkezésre álló keretet felhasználták . E mellett valóban voltak
szakmai okokból elutasított pályázatok, melyek közül számos, az akadálymente s
közlekedés követelményével nem összeegyeztethető építészeti-tervezési hibáka t
tartalmazott . E tekintetben előrelépést eredményezhet a Mérnöki Kamarával folytatot t
együttműködés, illetve a Műegyetemen folyó posztgraduális rehabilitáció s
szakmérnök-képzés .

A Kormány a pályázatok szakmai színvonalának emelése céljából a TÁMOP 5 .4.5 .
pályázat keretében a jövőben 840 millió forintot biztosít az egyenl ő esélyű hozzáféré s
szakmai hátterének kialakítására, melyből legalább 25 akkreditált, többségében
felsőfokú képzés válik finanszírozhatóvá . Mindez garantálhatja, hogy megfelelő számú
és tudású szakember álljon a pályázók rendelkezésére .

A 2007/8-as években fel nem használt mintegy 2,5 milliárd forintot jövőre, illetve
2010-ben is akadálymentesítési célokra fordítják a regionális fejlesztési tanácsok .



Az államtitkár úr az Országos Fogyatékosügyi Tanács november 14-i ülésé n
kezdeményezni fogja, hogy a Tanács utasítsa el a nyugat-dunántúli régiónak azt a
szándékát, hogy akadálymentesítési forrásainak egy részét más területre kívánj a
átcsoportosítani . A régiónak ezzel a szándékával a szociális és munkaügyi tárca nem
ért egyet, ezzel szemben a legmesszebbmen őkig tiltakozik. A minisztérium az érintett
régió akadálymentesítési forrásainak eredeti szintre való növelése érdekében levélbe n
kereste meg a Nemzeti Fejlesztési Ugynökséget .

Osszességében dicséretesnek minősíthető a régióknak az akadálymentesítés teré n
kifejtett tevékenysége, e tekintetben kiemelésre érdemes az észak-alföldi, amely töb b
mint 1,8 milliárd forintot, az észak-magyarországi 2 milliárd forintot és a közép -
magyarországi régió, amely 1,7 milliárd forintot biztosított e célra jelenlegi
akciótervében. Az említett régiók a 2009/10-es akciótervükben is hasonl ó
nagyságrendű forrásokat kívánnak biztosítani .
A nyugat-dunántúli régió eddig 730 millió forintot fordított és a jöv őben 360 millió
forinttal tervez akadálymentesítési beruházások megvalósítására.

Az interpelláló képviselő elmondta, hogy pozitív elemeket is tartalmaz az elhangzott ,
kiegészített válasz . Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az akadálymentesítés terén eg y
befogadóbb, akár a többszöri hiánypótlást is lehetővé tevő , a pályázókat konzultáció k
formájában is segítő rendszer kialakítására van szükség . Jelezte, hogy továbbra se m
tudja elfogadni az interpellációra adott választ .

A tárgyalás során feltett képviselői kérdés kapcsán az államtitkár úr elmondta, hog y
meglátása szerint a törvényben rögzített akadálymentesítési program id őarányosan
megfelelően teljesül; a közel 3000 szükséges beruházásból ezideig több mint 80 0
valósult meg. A jövő év elejére ígért a bizottság számára az akadálymentesítés i
feladatok végrehajtását bemutató átfogó tájékoztatást .

A bizottság előadója : Béki Gabriella
A kisebbségi vélemény előadója : Soltész Miklós alelnök

Budapest, 2008 . november 6 .
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