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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
november 4-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Elő terjesztő képviselőjének a törvényjavaslatho z
fűzött szóbeli indokolását, aki felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a benyújtot t
törvényjavaslat szorosan kapcsolódik az úgynevezett „Plafon” törvényhez, és nem egy
egyszerű technikai lebonyolítási jogszabály . Az Előterjesztő képviselője szerint a
benyújtott törvényjavaslat reform értékű megoldásokat tartalmaz és folyamatosan
koordinálnak Brüsszellel is . A benyújtott törvényjavaslat nagyságrendjét az is
alátámasztja, hogy mintegy 14 ezer költségvetési szervet, a GDP 20, az Aht 30 %-á t
érinti .

A többségi vélemény képvisel ői részéről is több kérdés hangzott el az
Elő terjesztő felé. E vélemény képviselői rákérdeztek, hogy a Kormány a módosítgatáso k
helyett, különösen azok volumene miatt miért nem egy új államháztartásról szól ó
törvényt nyújtott be .



A többségi vélemény képvisel ő i szerint is rendkívül fontos, ugyanakkor nagyon
nehezen áttanulmányozható a benyújtott törvényjavaslat, holott az egyik legfontosab b
rendszert, az önkormányzati rendszert érinti súlyosan a benyújtott törvényjavaslat .

Több kérdés hangzott el a közfeladatok jöv őbeni ellátásával kapcsolatosan ,
különösen arra vonatkozóan, hogy mi van abban -az esetben, ha valaki közfeladatot
kíván ellátni nem költségvetési szervként .

A többségi vélemény egyik képviselője felhívta a figyelmet a kórházakat érint ő
anomáliákra is, ugyanis nem mindegy, hogy Kht . vagy hagyományos önkormányzati
formában működnek.

Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a módosítás túlzottan nagylépték ű.
Kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy történt-e egyeztetés az önkormányzat i
érdekképviseletekkel és érdekszövetségekkel, az országos kisebbségi önkormányzato k
képviselő ivel, illetve a kisebbségi ombudsmannal .

Az ellenzéki képviselők rákérdeztek arra is, hogy volt-e szándék ötpárt i
egyeztetésre a törvény jelentősége miatt . Több képviselő kifogásolta a hatálybaléptetés
időpontját, illetve a felkészülésre tervezett egy esztend ő t .

A kisebbségi vélemény képvisel ői szerint erőből át lehet ugyan „vasalni” a
törvényt, de nem fog a gyakorlatban véleményük szerint a rendszer működni, mivel a
javaslat mintegy 600 központi és 13 ezer önkormányzati költségvetési szervet, valamin t
az általuk foglalkoztatott több mint 700 ezer munkavállalót érint.

E vélemény képviselői szerint a benyújtott törvényjavaslat a kisebbségi
önkormányzatok kulturális autonómiáját is sérti . Elhangzott, hogy az önkormányzati
rendszer szabályozása csak megfelelő arányos támogatás mellett lehetne elképzelhető .

Konkrét kérdésként hangzott el az is, hogy távlatilag érinti-e a törvényjavaslat a z
egyházak közfeladatot ellátó tevékenységét, illetve hogy mi lesz a jövőben a
vállalkozásba kiszervezett közfeladatok ellátásával .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (9 i, 0 n, 6 t) .
A bizottság előadója az általános vitában : Donáth László (MSZP)
A kisebbségi vélemény előadója : Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)

Budapest, 2008 . november 4 .
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