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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §finak (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslathoz
T/17700/575 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva az alábbi

Kapesolódómódosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 30.§ (6) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2006 . évben akkor részesülhet normatív
hozzájárulásban, ha [az a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló
2004. évi CXXXV. Törvény 30. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel] a
személyes gondoskodást nyúító szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat,
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások engedélyezéséről
szóló 188/1999 . (XII.16.) Korra . rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyyermekvédelmí vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 . (XII.18.) Korra. rendelet
szerinti működési engedéllyel 2006. január 1-jén rendelkezik . Kivételt képeznek ez
alól a demens betegek ellátását biztosító intézmény-fenntartók, amelyek akkor
jogosultak normatív hozzájárulásra, ha

a) a demens ellátásra vonatkozó működési engedély iránti kérelmüket 2006. január
31-éíg benyújtják és azt 2006 . év folyamán megkapják, vagy

b) az EU Strukturális Alapjaiból származó pénzeszköz felhasználásával valósították
meg az intézményfejlesztést, és 2006 . év folyamán működési engedéllyel
rendelkeznek."

Kapcsolódó módosító javaslat
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További fenntartók akkor jogosultak a területi kiegyenlítő rendszerből támogatásra, ha a
biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági
hatékonysága alapján- a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve, a szociális
ágazat irányításáért felelős miniszter döntése szerint - a területi kiegyenlítő rendszerbe
befogadásra kerül ."

Indokolás

A módosítás a nem állami intézmény-fenntartók 2006 . évre vonatkozó, normatív
hozzájárulás jogosultság feltételeit az önkormányzati intézményekre érvényes szabályokkal
összhangban javasolja megállapítani .

Budapest, 2005 . december 6.

mik látván
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