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Nemzeti Eróforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Szauer Csilla
Elntik
Intézményi Féróhely Kiváltást Koordiná| országos Testiilet
(C ím : Foryatékos Szem élyek Esélyeryenlós égé ért Közalapítvány
1139 Budapest' Pap Károly u. 4.6.)

Tisztelt Áilamtitkár Úr!
Tisztelt Elntik Asszonv!

A |257 l2O|1 (vII.21 ; Kormarr yhatározatta! akormány d<int<itt az Intézményi Féróhely
Kiváltást KoordinálÓ országos Testtilet (továbbiakban: testtilet) IéttehozásárÓl. A
kormanyhatétrozat szerint a testtilet feladata ..ktilonÖsen a beérkezö konkrét megvalÓsítasi
tanulmányok véleményezése' illetve szakmai javaslat megfoga|mazása a pá|yánatokhoz a
Stratégia alapelve és céljai a|apján (20| l.ben a TIOP.3.4.1 . pá|yázat keretében), a
pá|yázatokban megfoga|mazott átalakulás után fennmaradÓ infrastruktrira hasznosítási
koncepciÓjának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kíséró
szakemberképzési tervek véleményezése és végrehajtásuk feltigyelete, az alapszolgáltatások

\apacitásának feltilvizsgálata, teljes kőni transzparencia biztositása, valamint az Intézményi
Atalakítás Cselekvési Tervének (a továbbiakban: Cselekvési Terv) kidolgozása. A
kozszolga.hu internetes portálon2011. augusztus 12-én megjelent tudÓsítás szerint a testtilet
megtartotta elsö tilését, és elntiktil megválasztotta Szauer Csillát, a Fogyatékos Személyek
E sé l ye gyenl ó sé géért Kozalapítvríny tigyvezetŐj ét.

Kérem, hogy

l . tájékoztasson a testtilet hivatalos postacímérŐl, honlapjanak elérhetŐségéról;
2. a testtilet tagjainak és _ ha vannak ilyenek - tanácsadÓinak névsorárÓl;
3. tájékoztasson rÓla, hogy a testtilet tagjai milyen szempontok szerint kertiltek

megválasrtásra, s hogy milyen eljárásban, kinek a dcintésével nyerték el tagságukat;
4. ktildje meg másolatban a testiilet tagsaival k tott valamennyi szerzodés másolatát'

illetve _ ha van ilyen _ a testiilet tanácsadÓival k tott szerzodések másolatát;
5. tájékoztasson ró|a, hogy a testiilet miik<idtetésére milyen fonásokbÓl és pontosan

mennyi pérut szarrnak 20||-ben és 20|2-ben;
6. ktildje meg a testtilet miikÖdését szabályozó valamennyi iratot, rigy mint a testtilet

elj arásrendj ét, munkarendj ét, belsó szabályzatait stb. ;
7 . ktildje meg a testtilet eddigi tilésein késztilt valamennyi jegyzŐktinyvet.

Kérem továbbá, hogy tájékoüasson rÓla, hogy a testtilet hogyan kívan megfolelni a
kormányrendeletben elóírt azon feladatanak, hogy ..teljes kÖrii transzparenciát biztosít''
mtikcidésének.
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Adatigényléstink a személyes adatok védelméról és a kcizérdekti adatok nyilvánosságarÓl
szó|o 1992. évi LXil. ttirvény 19-20.$.ain alapul, kérem' hogy ennek megfelelöen jelen
k<izérdekii adatokra vonatkozÓ megkeresésiinknek 15 napon beliil tegyen eleget. A
legegyszenibb technikai megoldas érdekében kérjtik, hogy lehetöleg a kcizcilt adatokat .doc
vagy .pdf kiterjesztésti file.okban egy Cd lemezre mentve rogzítsék, igy aZ adatok
kcirnyezetbarát mÓdon és k nnyen kezelhetöen ismerhetóek meg. A dokumentumok
másolásával kapcsolatban felmertiló indokolt kciltségek megtérítését természetesen vállaljuk,
a koltségek mértékére vonatko zóan azonban elözetes tqékoztatást kériink.

Kérem, hogy vá|aszlevelével vagy kérdésével keresse munkatársamat, Verdes Tamást a
verdestamas@tasz.hu címen vagy a0670 546 5237.es telefonszámon.

Budapest, 2011 . szeptember 7.
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