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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Orszag y 1 i

irományszám9j' ricc4
Érkezett : 2005 NO l~ 0 4,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjest jük elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának

(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat 3. számú melléklete Kiegészítő

Szabályok 5. pontjának a következő módosítását* javasoljuk :

„3 . számú melléklet Kiegészítő szabályok 5 . A 11 .b)-14.b) pontokban szereplő
hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 . (XII . 16 .)
Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
259/2002, (XII . 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.
[A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény, szolgáltatás helyi önkormányzati fenntartója 2007. évben arra a
szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel jogosult normatív
hozzájárulásra, amelyre
- 2006. szeptember 30-án működési engedéllyel rendelkezik, és
- igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti az önkormányzat székhelye szerinti illetékes
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés
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alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az
igénybevétel 2007 . évi várható időtartamának feltüntetése mellett. .
A nem állami fenntartók által 2005 . szeptember 30-áig bejelentett feladatmutatók a jelen
mellékletben megváltoztatott számítási módszerek miatt 2006 . január 31-ig módosíthatók . „

Indoklás

A szociális szolgáltatások és intézmények 2007-től kizárólag akkor részesülhetnének
normatív hozzájárulásban, ha előző év szeptember 30-án működési engedéllyel rendelkeznek
és ugyancsak szeptember 30-áig bejelentik a normatív hozzájárulásra vonatkozó igényt,
feltüntetve a bejelentésben egyebek mellett az igénylés alapjául szolgáló feladatmutatót is . A
nem állami fenntartóknak ezt a szabályt - a működési engedély kivételével - már 2005-ben is
alkalmazniuk kellett . Az előző év szeptember 30-ára előírt működési engedély és jogvesztő
határidő egyrészt az év közben belépő intézményeket indokolatlanul kizárná a normatív
finanszírozásból annak ellenére, hogy az intézmény év közbeni belépése tervezhető és előre
jelezhető . Emellett a tervezett előírás már csak azért sem betartható, mivel általában a
szeptember 30-át követően elfogadott költségvetési törvény határozza meg a finanszírozott
szolgáltatásokat, valamint a feladatmutató számításának módszerét is .

Budapest, 2005 . november 02 .

Harrac Péter

	

dr. Se en Zsolt
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