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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről" szóló, T/11700 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 11 . pontja, ad) alpontjának az alábbi módosítását javasolom :
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A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások

aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

540 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv .-ben, valamint a Gyvt .-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó
szolgáltatások és intézményeik működési költségeihez kapcsolódik .

Ezek a feladatok különösen :

- a Szoctv . 61 . §-ában meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások,
támogatások igénybevételére vonatkozó információnyújtás,

- a Szoctv. 64. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
szerint működtetett családsegítés,

- a Gyvt. 39 . §-ában meghatározott, a gyermekjóléti alapellátási kötelezettségek
körébe tartozó szolgáltatások, valamint a 44. §-ban meghatározott házi
gyermekfelügyelet és 41 . § (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás,
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- a Gyvt. 40. § (1) bekezdése alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően működő gyermekjóléti szolgáltatás .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg .

ab) Étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

75 600 forint/ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a Szoctv . 62 .
§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben részesített személyek száma
alapján illeti meg .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel .

Elszámolásnál az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel .

ac) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

90 000 forint/számított ellátott

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást -
különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését - a Szoctv . 63 . §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített
személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó átlagos gondozási óraszám alapján illeti
meg .

Az ellátottak számának meghatározása :

Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel .

Elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesítettek nyilvántartása (gondozási napló)
alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy ellátottra
vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fő) . Az így megállapított éves összlétszám 252-vel
történő osztása adja a számított ellátotti létszámot .

ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 040 400 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv . 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján
illeti meg .
A 400 lakosnál kisebb településen illetve külterületi lakott helyen - az egyes alapellátási
feladatok falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat keretében is elláthatók . A települési
önkormányzat a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási
feladatok körét, valamint a falugondnok, tanyagondnok által ellátandó egyéb
szolgáltatatási feladatokat és azok mértékét -külön jogszabályban meghatározott
feltételek alapján-rendeletben állapítsa meg. Amennyiben a falugondnoki, tanyagondnoki
szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó
mértékben emelkedik 400 lakos fölé, a szolgálat tovább működtethető . "



Indokolás

A lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a külterületi lakosok száma alapján
megillető normatíva fajlagos összegének emelése szükséges :

Az ország különböző tanyás térségei eltérő sajátosságai mellett közös jellemző, hogy a külterület
infrastrukturális ellátása elmarad a belterülettől, magas az idősek főként az egyedül élők aránya . A
belterülettől való távolság miatt a családok fokozottan izolálódnak . A külterületi lakóhelyek
egymástól viszonylag nagy távolságban helyezkednek el, alacsony a népsűrűség, a megközelítést az
átlagosnál jobban befolyásolják az időjárási és útviszonyok .

A külterületi lét speciális igényeket támaszt az ellátórendszerekkel szemben . A gyermekek
óvodába, iskolába eljuttatása, az idős lakosokról való szociális gondoskodás különböző formáinak
személyre szabott teljesítése, tanyagondnoki szolgálat működtetése, az egészségügyi ellátás igénybe
vételi lehetősége, az egészséges ivóvíz biztosítása, energia ellátás, közösségi élet feltételeinek
megteremtése, igazgatási és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás a külterületen élők részére is
életfeltétel .

A települési hátrányok csökkentése, a másodrendű állampolgárság-érzet oldása miatt az
önkormányzatok kötelező alapellátási feladataikat a belterületről kijuttatott szolgáltatással próbálják
megoldani, tetemes anyagi ráfordítással . Különösen nagy terhet jelent ez a 10 ezer alatti lélekszámú
települések önkormányzatai részére, amelynek viselésére a normatíva emelése nélkül képtelenek .

Budapest, 2004. november 2 .
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