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É*Ozett : 2004 NOV 0 4.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700- számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 3. számú mellékletének 16. pontjának a következő módosítását
javasolom :

„ 3. számú melléklet a 2004. évi . . . . törvényhez

16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[805 200) 820 000 forint/ellátott

A hozzájárulás a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos gyermekek, illetve fogyatékos felnőttek
ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs bentlakásos intézményeiben ellátottak után illeti meg a helyi
önkormányzatot .

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben szabályozott
módon pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan
fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább
10 férőhellyel tartanak fenn, vagy a Szocty . 85/A §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont
üzemeltetnek .

Ha az ide tartozó intézmények közoktatási (gyógypedagógiai ellátási, korai fejlesztési és gondozási,
óvodai nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai)
feladatot is ellátnak, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján
igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet és az e törvény 8 . számú melléklete szerinti
közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott
feltételekkel.

A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett beutalt
szociális intézményi tartós, illetve átmeneti elhelyezése esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot



fenntartó önkormányzat időarányosan biztosítja legalább az e pont alatti normatív hozzájárulás összegét a
feladatot ellátó helyi önkormányzat számára .

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intéríiiények esetében a támogatás az
OU finanszírozással együtt is igénybe vehető .

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 365-
tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves
gondozási napok száma osztva 365-tel."

2 . A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 4. számú mellékletének B) pontja L alpontjának a következő
módosítását javasolom :

„ 4. számú melléklet a 2004 . évi . . . . Törvényhez

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-111 .
pont szerint.

I. E törvény 3 . és 8 . számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyijövedelemadó-hányad

Előirányzat:

	

[240 614,5] 240 845,5 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10 . és 27-29 . jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet 111 . és IV . jogcímének
forrása 100,00%-ban az átengedett

-2-

személyi jövedelemadó :

- A 3 . számú melléklet 11 . jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11 . jogcím

	

9036,2

millió forint
= 3. számú melléklet 1 . jogcím 10562,8

2. jogcím 11298,6
3. jogcím 4000,0
4 . jogcím 1 150,9
5 . jogcím 11291,3
6 . jogcím 2551,6
7 . jogcím 6103,3
8 . jogcím 5736,9
9. jogcím 60748,9
10. jogcím 14236,9
27. jogcím 12523,3
28 . jogcím 6253,5
29. jogcím 2235,2

= 8 . számú melléklet 111. jogcím 30668,6
IV. jogcím 162,9



- A 3 . számú melléklet 12-18 . jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet 12. jogcím 856,4

13 . jogcím 13720,7
14. jogcím 17664,0
15 . jogcím 1320,8
16. jogcím [12 400,11

12631,1
17. jogcím 5 808,9
18. jogcím 282,7
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

TÁMOGA-TÁS
TÁMOGA-TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁS

lx• HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások

16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és
szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása

5314,3 +99,0 5413,3

Megjegyzés : aformanyomtatványon 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

állhatnak amódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben
kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendeikezésekkek
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Indokolás

A módosítási javaslat a szükséges mértékre növeli a fogyatékos személyek, pszichiátriai és
szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátásának ellátottra jutó normatíváját . A normatíva 70 %-ban
átengedett SZJA forrású.

Gulyás Jó

	

Béki Gabriella
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