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Az Országgyű lés Ifjúsági, szociális ,
családügyi és lakhatási bizottsága

+t( X39

Érkezett: 2012 JÚL 0 9.

Bizottsági önálló indítván y

Az Országgyű lés
. . ./2012. (. . .) OGY határozata

az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtáv ú
intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítésérő l (2007.-

2010.) szóló jelentés elfogadásáról

I . Az Országgyűlés az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására

vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának id őarányos

teljesítéséről (2007-2010 .) szóló jelentést elfogadja.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.

Indokolás

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI .
törvény 26. § (4) bekezdése, valamint az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006 .
(II. 16.) OGY határozat 3 . pontja előírja a Kormány számára, hogy az Országos Fogyatékosügy i
Program teljesítésérő l kétévente tegyen jelentést az Országgyű lésnek .

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága 2012 . július 9-ei ülésén a
J/7271 . számú jelentést megtárgyalta és általános vitára alkalmasnak tartotta.

Budapest, 2012 . július 9 .
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
Ifjúsági, ígi, szociális, családügyi és

lakhatási bizottsága

Országgyű lési határozat
kezdeményezése

KÖVÉR LÁSZLÓ úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága — az Országgy űlésrő l
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján — az új Országos Fogyatékosügy i
Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladato k
megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott J/7271 . sz .
jelentéshez els ő helyen kijelölt bizottságként országgyű lési határozati javaslatot nyújt be .

Budapest, 2012 . július 9 .

v.,

ím.

Sneider Tamás
elnök
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