
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/111.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 10:31

Parlex azonosító: NS3CCU6U0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 163     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím 12. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs 
szociális programok

      12
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok 
ellátása

[496,4] 2     496,4
/+2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei i)
pont
Módosítás jellege: módosítás

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [206 100]256 100 forint/számított férőhely
A támogatást  azok a  települési  önkormányzatok vehetik  igénybe,  amelyek a  Szoctv.  65/F.  §-a
alapján  és  a  Kiegészítő  szabályok  5.o)  pontja  szerinti  szakmai  szabályoknak  megfelelően
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.
A számított férőhelyek számának meghatározása:
Fh = L/251
Ahol:
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással
működő  intézmények  esetén  a  6,  illetve  7  nap  alapul  vételével.  Elszámolásnál  a  napi  átlagos
ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek 120%-át.
Amennyiben  a  hajléktalanok  nappali  intézményi  ellátásáról  –  a  Kiegészítő  szabályok  5.d)-e)
pontoknak megfelelő  – társulás  gondoskodik,  úgy az  ellátottak után  a  fajlagos  összeg 120%-a
igényelhető.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet III. rész 3. normatíva igénybevétel feltételei 
k) pont
Módosítás jellege: módosítás

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG: [468 350]518 350 forint/férőhely
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a Kiegészítő
szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelő módon átmeneti szállást és éjjeli
menedékhelyet  tartanak fenn hajléktalanok részére.  A támogatás a  települési  önkormányzatot  a
hajléktalanok  átmeneti  szállásán  a  ténylegesen  betöltött,  éjjeli  menedékhelyén  a  működő
férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan
férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz.
A jogcím szerinti támogatás 50%-a igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén.
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A férőhelyek  számának  meghatározása:  tervezéskor  a  gondozási  napokon  rendelkezésre  álló
férőhelyek  éves  becsült  összege  osztva  365-tel,  elszámolásnál  az  átmeneti  szállás  esetében  a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.
Amennyiben  a  hajléktalanok  átmeneti  intézményi  ellátásáról  –  a  Kiegészítő  szabályok  5.d)-e)
pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a lakhatási szolgáltatásban és az önálló életvitel
fenntartása  érdekében szükség szerinti  mértékű szociális  munkában egyaránt  részesülők után  a
fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

Indokolás 

1-4. 

Az  Alaptörvény  7.  módosítását,  mely  tiltani  rendeli  a  közterületen  történő  életvitelszerű
tartózkodást,  ugyanakkor  az  állam  és  önkormányzatok  számára  feladatul  rója  ki,  hogy
törekedjenek valamennyi hajlék nélkül élő ember számára szállást biztosítani, ebben a rendkívüli
ülésszakban  fogadta  el  az  Országgyűlés.  Ahhoz,  hogy  ezen  alkotmányos  feladatukat  az
önkormányzatok,  valamint  a  közfeladat  átvállalással  végző  civilszervezetek  el  tudják
maradéktalanul  végezni,  szükséges  az  előterjesztés  szerinti  támogatásokat  jelentősen  emelni.
Javasoljuk,  hogy  ezen  működési  támogatások  egy  része  új  férőhelyek  létrehozására,  a  már
meglévők szükséges fejlesztésére, illetve – nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetén is - a
lakhatási szolgáltatás költségeire is fordítható legyen.
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