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Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

szóló törvényjavaslathoz (T/ 12939. szám)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága — mint kijelölt bizottság — A

kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáró l
szóló törvényjavaslatot (T/12939 . szám) a 2013 . november 18-ai ülésén megtárgyalta é s
ahhoz az Ogytv . 15 .§ (3) bekezdése alapján, valamint HHSZ 95 . § (2) bekezdése alapján a z

alábbi általános vitát el őkészítő ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta az el őterjesztő képviseletében a Közigazgatási és Igazságügy i
Minisztérium miniszter biztosának Virág Rudolf úrnak a törvényjavaslathoz f űzött szóbel i

kiegészítését és azt 12 igen, o nem, 5 tartózkodás szavazattal általános vitára

ajánlotta .

A bizottság véleményét írásban nyújtja be, az alábbiak szerint fejti ki :

A Kormány célkitűzéseinek egyike a „Jó Állam” megteremtése, amely program eg y
hatékony, koordinált és ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítását jelenti . Ebbő l

kifolyólag fel kell számolni az ügyfelek hatósági ügyeinek intézését nehezít ő , bürokratiku s
hatósági folyamatokat, továbbá megerősíti az ügyfelekben, az ügyintéz őkben és a

közigazgatás valamennyi szereplőjében a közigazgatás szolgáltató jellegét . Az ügyfelek

szempontjából els ődleges célkitűzés az ügyintézés menetének egyszerűsítése, valamint a

kormányablakoknál kezelhető és egy helyen intézhető ügykörök folyamatos b ővítése .
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Módosításra kerülnének a foglalkoztatás el ősegítéséről és a munkanélküliek

ellátásáról szóló, illetve a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szól ó

törvények is, továbbá a változtatások lennének a gyermekek védelméről és gyámügyi

igazgatásról szóló törvény alapján a tartásdíj megelő legezésének kérdésében is .

A módosítások hatással lennének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket .) egyes rendelkezéseire, így

például változnának az ügyfeleknek költségmentességet engedélyez ő szabályai, a

nemzetközi jogsegélyre vonatkozó részek és rendeznék az eljárás megszüntetésér e

vonatkozó szabályokat azon esetekben, amikor a hivatalból eljáró hatóság az eljárá s

megindításakor már fennálló joghatóságának vagy hatáskörének hiányát folyamatba n

lévő ügyben állapítja meg . A kormányablakokban intézhető ügyek intézésének gyorsítás a

és az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében módosulnak a Ket .

közreműködő hatóságra és a hatósági bizonyítványokra vonatkozó szabályai is .

Budapest, 2013 . november 18 .
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