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Módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről"
szóló T/1145. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :
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Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

l Normatív hozzájárulások

13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 376,6 +60,6 1437,2

X . Miniszterelnökség

3 Központi adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 7638,1 -60,6 7 577 5

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 784,3 -60,6 723,7

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Az előzőekben részlétezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 13 .
pontjának a következő módosítását javasoljuk :

„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[525 000] 548 000 forint/férőhely
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok
részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében
működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását
szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz .

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből
kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez .

A férőhelyek számának meghatározása : tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
becsült éves férőhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel ."

Indokolás

Az átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet fenntartó önkormányzatok vehetik
igénybe a hajléktalanok ellátására ezt a támogatást . A hajléktalan intézményben működő
férőhelyek száma, illetve olyan férőhelyek alapján ítéli meg, amelyet az OEP is finanszíroz .
Az ellátás szinten tartása mindenképpen indokolt . Az idei normatív támogatást férőhelyenként
biztosítani kell .
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