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Bizottsági módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján az
Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága az „egyes szociális ,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/1813. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 6 . §-ának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól ó
1993. évi III . törvény 34. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az alábbiak szerin t
módosul :

„(3) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a
megszüntetést ől számított harminchat hónapon belül – ide nem értve [az (1)]a	 (2) bekezdés
b), d) és e) pontja szerinti megszüntetési eseteket – az el őzetes együttműködési kötelezettség
teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébkén t
fennállnak . ”

2. A törvényjavaslat a „4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása” alcímet követően a következő 84 .
§-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen módosul :

A fogyatékos személyek fogairól és esélyegvenl őségük biztosításáról szóló 1998 . évi
XXVI. törvény (a továbbiakban : Fot.) 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:



„(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerül ő intézményi férőhelyek kiváltásáraa
Kormány által meghatározott rendben kerül sor .'

3. A törvényjavaslat 84 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„84 . §

A [fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló 1998 .
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot .)] Fot. 18. (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(3) A fogyatékos személyek szabadid ő- és tömegsportját a Wesselényi Mikló s
Sportközalapítvány támogatja, a fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása
központi költségvetésből történik.'

INDOKOLÁS

A módosító javaslat 1 . pontja technikai jellegű , pontatlan bekezdés hivatkozást korrigál .

A módosító javaslat 2 . pontja a Fot. 2010 tavaszán történt módosításával van
összefüggésben, ennek alapján az 50 fér őhelynél nagyobb, fogyatékos személyeket ellát ó
szociális intézmények kis létszámú lakóotthonokká való átalakítása mintegy 10 .500
férőhelyet, így 10.500 fogyatékkal elő személy sorsát érinti . A férőhelyek kiváltása, az
intézmények átalakítása csak hosszú távon, 20-30 év alatt valósítható meg, valamint konkré t
kormányzati cselekvési programot tesz szükségessé a felel ősök és a szükséges források
megjelenítése mellett. A megvalósítás hosszára tekintettel nem jó megoldás, ha az
Országgyűlés egyetlen döntéssel határozza meg az ütemtervet, ezzel figyelmen kívül hagyva a
megvalósítás során esetlegesen változó körülményeket . A finanszírozásra rendelkezésre áll ó
források sem kalkulálhatók ilyen hosszú távra előre. Fontos figyelembe venni az átalakítá s
során tapasztaltakat is . Minderre tekintettel ésszerűbb, ha a Kormány kap felhatalmazást a
kiváltás rendjének meghatározására. Ily módon lehet ővé válik a rövidebb távú, periodikus
jellegű tervezés és visszacsatolás, az elért eredmények vizsgálata, és a kiváltás folyamatána k
esetleges korrigálására is sor kerülhet .

Budapest, 2010 . december 15.

Dr. Kovács Zoltán
elnök
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