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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi IIII tv. módosításáról szóló T/1809Crös számú törvényjavaslathoz
a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 49. §-a (2) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„Az Szt. 127. §-a (1) a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

(3) Az egyházi vagy nem állami fenntartó az általa ellátott működési engedély alapján
végzett szociális szolgáltatások után jogosult a normatív állami hozzájárulás igénybevételére .
A 92/K. § (5) bekezdése szerinti férőhelyszámon felül ellátott személyek után normatív állami
hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el ."



Az Alkotmánybíróság korábbi határozata (15/2004 . (VI.14.) AB határozat) kimondja,
hogy az egyházi intézmények minden szociális tevékenységet alanyi jogon végezhetnek,
beleértve ebbe a szociális étkeztetést, a szociális információs szolgáltatást és a családsegítést
is . Az Alkotmánybíróság kimondta azt is, hogy az egyházi szocíálís intézmények állami
támogatásra jogosultsága tekintetében az állampolgár van döntési helyzetben, függetlenül
attól, hogy az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van-e . A szociális törvény azonban az
állami normatív támogatás igénybevételére való jogosultságot sehol nem tartalmazza .
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi tervezet számos rendelkezése ezzel ellentétes irányú (például
a 48 . és 49. § (1) és (3) bekezdése), illetve nem egyértelmű, hogy állami normatívára is
jogosultak-e vagy csak bizonyos esetekben önkormányzati költségtérítésre (44 . §), ezért
szükséges ennek a törvény általi garantálása .

Budapest, 2005 . november 21 .

1
Harrach Péter

t É . 1

	

11
CLe1

atrai Már~

Indokolás

Horváthasé Stukics Erzsébet

ird Ma

Steinerné Vasvári Éva

Szűcs Lajos

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

dr. Simon Miklós

dr . Szabó Erika


	page 1
	page 2

