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Kapcsolódó módosító javaslat !

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/385. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
* *

illetve csökkentését javasolom :

`* A Hsz. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁ S

XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatás a

12 Szociális alapítványok, közalapítványok

2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány [170,0] -100,0 700
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [170,0] -100,0 700

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatás a

25 Szociális, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei [62,6] +80,0 1426

1 Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [62,6] +80,0 142 6

19 Siketvakok Országos Egyesülete +20,0 200

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +20,0 200

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



3

Indokolá s

Önálló jogcímen (XX . fejezet 20/30/25/19) célszerű címzett támogatást nyújtani a Siketvakok Országos
Egyesülete részére. Az Egyesület a siketvak személyek (látás- és hallássérültek) részére egyedüli
szolgáltatóként látja el a célcsoport rehabilitációját, jelnyelvi tolmácsszolgáltatását és érdekvédelmét. A
tevékenységek egy részére az ágazati programok forrást biztosítanak, azonban éppen az ágazat i
programok sikerességéhez és hatékonyságához járul hozzá a célcsoport kommunikációs kompetenciáina k
fejlesztése illetve a célcsoport fejlesztését általában megalapozó koordináció — amelynek forrása 2011-re
vonatkozóan jelenleg nem biztosított. A hiánypótló feladatok finanszírozása a következ őt fedi le: (1 )
látássérült elemi rehabilitációs, foglalkozási rehabilitációs központok, látás- illetve hallássérült személyek
oktatási intézményei siketvakokat érintő munkájának segítése, a fejlesztés országos koordinálása ; (2)
siketvak gyermekek speciális igényeit nem eléggé ismerő gyógypedagógusok részére utazó-fejlesztő tanár
biztosítása ; (3) részvétel országos szinten a szakemberképzésben a siketvakok által igényelt speciáli s
szaktudás átadására képzések szervezésével, gyógypedagógiai tananyagfejlesztéssel, így hosszabb távo n
egy olyan országos hálózati rendszer megvalósulásához járul hozzá a támogatás, amely módszertani
központként funkcionálhat .

A XX. Fejezet 20/30/25/5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei el ő irányzat nyújt
fedezetet a célcsoport szempontjából kisebb, vagy nem országos fogyatékosságügyi civil szervezetek vagy
speciális fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok m űködésének
és tagjaiknak nyújtott szolgáltatásai támogatására . A támogatásra javasolt szervezetek támogatása egybe n
a célcsoport számára hiánypótló jellegű speciális szolgáltatások nyújtását is jelenti . A főbb célcsoportok :
értelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek, autisták, siketek és nagyothallók, afáziások, vakok é s
látássérültek, siketvakok, beszédhibások . Az előirányzat 80 millió forinttal történő megemelésével az
alábbi szakterületek támogatását tervezzük: jogsegélyszolgáltatás, érdekvédelmi periodika kiadás, honla p
működtetése, speciális rehabilitációs szolgáltatások, augmentatív kommunikációs szolgáltatások ,
rendezvények, belső képzések szervezése, egyéb, a célcsoport számára fontos és hiánypótló
szolgáltatások .

Budapest, 2010. december Á d~ .
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