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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, TI] 7700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztjük elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának

(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 12. ab)

pontjának a következő módosítását*javasoljuk.

„3 . számú melléklet 12 . ab) Demens betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és
szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és
szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos
személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább
10 férőhellyel tartják fenn, vagy a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont
üzemeltetnek. A hozzájárulást igénybe vehetik azok az önkormányzatok is, akik a Szoctv .-ben
szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, és a demencia kórkép legalább
középsúlyos fokozatát a Pszichiátriai Szakkollégium demencia centrum szakvéleményével
igazolják.
Az e pont szerinti normatív hozzájárulás igényjogosultságának további feltétele, hogy [az
önkormányzat az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól (a
továbbiakban: ICSSZEM), illetve a jogelőd minisztériumtól 2003 ., 2004., 2005. években
demens betegek ellátási feltételeinek javítására kiírt pályázaton támogatást nyert, és] a

Módosító javaslat!



személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 . (XII . 16 .)
Korm. rendelet szerinti müködési engedéllyel [2005 . szeptember 30-án] rendelkezik . [A
hozzájárulás intézményenként legfeljebb 30 ellátottra vehető igénybe.]
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a
támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban : OEP) finanszírozással
együtt is igénybe vehető ."

Indoklás

A tervezet a fokozott ápolást igénylő ellátás normatíváját a demens betegek
ellátásának biztosítása esetén diszkriminatív módon csak azok számára biztosítaná, akik az
elmúlt években valamilyen pályázaton nyertek, illetve akik 2005 . szeptember 30-án működési
engedéllyel rendelkeznek.

Budapest, 2005 . november 02 .
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