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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. 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 30. §-ának a következő

módosítását* javasoljuk :

"30. § (1) g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás
illeti meg - figyelemmel a h) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3 .
számú mellékletének l 1 .b)-k és 12-14. pontjaiban, továbbá 8 . számú melléklete 11 . részének 3 .
pontjaiban , valamint V részének 2.3 . és 2.4.b)-f) és 2.5 . pontjaiban megállapított
támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett ."

Módosító javaslat!



Budapest, 2005 . november 02 .

Harrach Péter

Indoklás

A törvényjavaslat a szociális normatívákat két részre bontja. A nem állami fenntartók,
beleértve az egyházi fenntartókat is, kizárólag a 3 . számú mellékletben szereplő, az ideinél
lényegesen alacsonyabb normatívákból részesülhetnek, nem részesülhetnek viszont a 3 .
számú mellékletből a 8. számú mellékletbe átcsoportosított normatívákból, amely a tervezet
szerint kizárólag a többcélú kistérségi társulások intézményeiben ellátottaknak járna . A
hatályos jogszabályok alapján az egyházak alanyi jogon végzik a szociális tevékenységet,
amelynek finanszírozása az állami, önkormányzati intézményekkel azonos mértékű kell, hogy
legyen (1990 . évi IV törvény, 1997. évi CXXVIII . törvény, egyházakkal kötött
megállapodások és az Apostoli Szentszékkel kötött nemzetközi szerződés) . Az
Alkotmánybíróság a 15/2004 . (V 14.) AB határozatban a tavalyi évben semmisítette meg a
szociális törvénynek azt a rendelkezését, amely bizonyos, az egyház által végzett szociális
tevékenység esetén az állami támogatásból kizárta volna az egyházat. Az AB kimondta, hogy
ha az állampolgár úgy döntött, hogy az egyházi intézményfenntartó szolgáltatását veszi
igénybe, akkor e döntés alapján az egyházi intézményfenntartónak jár az állami támogatás . Az
Egyháznak az általa nyújtott közszolgáltatásért az állami, önkormányzati intézményekkel
azonos összegű állami támogatás minden olyan esetben jár, amikor az egyházi
közszolgáltatást az állampolgárok igénybe veszik .
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