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Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény
módosításáról szóló T/19083. sz. törvényjavaslat

részletes
vitájához
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Egészségügyi bizottsága, valamint az
Önkormányzati bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló, T/19083. számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T/19083/4-7. számú módosító javaslatokat.
A Szociális és az Emberi jogi bizottság a 2006. február 6-i ülésén foglal állást a
módosító indítványokról.
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Az Oktatási bizottság feladatkörét érintő módosító javaslat nem érkezett, így az
ajánlásban foglalt javaslatokról nem foglalt állást.
Az ajánlásban használt rövidítések:
Kvtv.: a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak
szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvtv. 30. § (7) bekezdés b)
pontjának a következő módosítását javasolja:
/1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 30. §-ának (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény, szolgáltató – (6) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója 2007. évben
normatív hozzájárulásra akkor jogosult,/
„b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa
fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra,
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illetve központra 2006. december 31-én [külön jogszabály szerint jogerős] működési
engedéllyel rendelkezik, és”
Indokolás: Lásd a T/19083/6. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvtv. 30. § (7) bekezdés b)
pontjának a következő módosítását javasolja:
/1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 30. §-ának (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény, szolgáltató – (6) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója 2007. évben
normatív hozzájárulásra akkor jogosult,/
„b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa
fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra,
illetve központra 2006. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős végleges vagy
ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, és”
Indokolás: Lásd a T/19083/7. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 4. §-át új (1) bekezdéssel – a Kvtv.
3. számú melléklet 12. pont ab) alpontját érintően - javasolja kiegészíteni:
„4. § (1) A Kvtv. 3. számú melléklete 12. pontja ab) alpontjának első és második
szöveges bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/ab) Demens betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 815 000 forint/fő/
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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 - ide értve a Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső
férőhelyeket is - tartják fenn, vagy a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont
üzemeltetnek. A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják és a Pszichiátriai Szakmai
Kollégium által meghatározott protokoll szerint megállapított demens kórkép súlyos fokozatát
pszichiátriai szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szakvéleményével igazolják.
Az idősek otthonában elhelyezett és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek
létszáma alapján is az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha a Pszichiátriai Szakmai
Kollégium által meghatározott protokoll szerint megállapított demens kórkép súlyos fokozatát
pszichiátriai szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szakvéleményével igazolják.
Az igazolás kiadásához szükséges orvosi vizsgálatok és szakvélemény adás térítési
díjának fedezetét a helyi önkormányzatok a hozzájárulással együtt, számlamásolat
benyújtásával igényelhetik. 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.”
Indokolás: Lásd a T/19083/4. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának – az 1998. évi XXXIX. tv.
7. § b) pontját érintő – az elhagyását javasolja:
„[6. §
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 7. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
/Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei:/
„b) a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság;]”
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Indokolás: Lásd a T/19083/5. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2006. február 1.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati
bizottság elnöke

