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Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke
részére
Módosító javasla t
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az „egyes szakosított szociális é s
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények
módosításáról” szóló T/8889 . számú törvényjavaslathoz a következ ő :
módosító javaslatot

terjesztem elő:
A törvényjavaslat a 9 .§-t követően az alábbi 5 . új alcímmel és 10.§-sal egészül ki, ez t
követ ően az alcímek és a paragrafusok számozása értelemszerűen módosul .
5 . Átmeneti rendelkezések
10.
(1) Amennyiben a törvény 1 . §-ban meghatározott feladatokat 2013 . január 1-je el őtt
települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított integrált intézmén y
látta el, a települési önkormányzat illetve önkormányzati társulás vállalhatia, hog y
2012. december 20-ig az 1 . §-ban meghatározott feladatok ellátására, az integrál t
intézményb ől történő kiválással, önálló intézményt hoz létre .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon a törvény 1 . -ban meghatározott feladatok
ellátására alapított intézménnyel kapcsolatos fenntartói jogok és kötelezettségek ,
továbbá az intézménnyel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni érték ű jog 2013.
január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át .

INDOKOLÁ S

Számos települési önkormányzat illetve azok társulásai a szociális illetve gyermekvédelm i
feladatai ellátását egyesített, integrált szociális intézmény létrehozásával oldotta meg . Ezek az
intézmények több cél ellátására jöttek létre, így nemcsak az állam által átveendő feladatokat
látják el . Mivel az intézmények átvétele csak a teljes intézmény átvételével lehetséges, ezér t
szükséges az átveend ő feladatokat ellátó szociális és gyermekvédelmi intézménye k
elkülönítése, hogy azok fenntartói jogai, kötelezettségei, valamint valamennyi vagyon é s
vagyoni értékű jogai az államra szállhassanak át . Ezen intézmények "kiszervezése" időt vesz
igénybe. Mivel a nevezett feladatokat ellátó intézmények átadása nem minden települési
önkormányzat szándéka, ezért az elkülönítés lehet ősége és az intézmények ily módon államr a
történő átszállása a települési önkormányzatok illetve társulásaik döntésén alapulna ,
opcionális jelleg ű lenne .
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