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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2004.
évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló T/5601 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 34. §-a (1) bekezdésének g) és h) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási felsőoktatási,

kulturális közfeladatokat (a továbbiakban : humánszolgáltatások) ]

g) a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és 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 11 . bd),
12 . a-d), 13-16 ., [17.a)] 17.a-b), valamint 18 . b), továbbá 8 . számú melléklete II . részének 3 .
pontjaiban megállapított támogatással azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett ;
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h) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot és az
(1) bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót - kivéve a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi k özfeladatókat e llátókat- a g) p ont s zerinti n ormatíva 3 0%-ának
megfelelő hozzájárulás illeti meg ;

Indokolás

A gyermekek napközbeni ellátására jelentős befolyással bírnak a társadalmi
változások. Az Európai Uniós csatlakozásunk idején is megoldandó feladat a nők
munkaerő-piaci részvételének növelése . Ezért kiemelten fontos a mintegy 48 ezer
gyermeket érintő bölcsődei hálózat, illetve a mintegy 2ezer gyermeket érintő -
jellemzően kis településen működő - családi napközis hálózat fenntartása, illetve
fejlesztése .

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások terén egyéni vállalkozók csekély
számban vannak, őket azonban ellehetetleníti, működés képtelenné teszi, ha 2004 .
évtől csak a normatíva 30 %-ára tarthatnának igényt, figyelemmel arra, hogy ez a
szabály még nem vonatkozott rájuk ebben az évben. Ezért szükségesnek tarjuk, hogy a
gyermekvédelem területén működő egyéni vállalkozók kerüljenek ki ebből a körből,
különös tekintettel a bölcsődéket, illetve családi napközit működtetők nagy számára .
Fontosnak tarjuk továbbá, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
nem állami, egyházi intézmények fenntartóit megillesse a családi napközi ellátás
normatívája is, amit a 3 .számú melléklet rendez .
Természetesen ennek megfelelően az ESzCsM fejezeti kezelésű előirányzatai között
szereplő „szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása" alcímen
belül szerepeltetni kell a „Családi napközi ellátás" jogcímcsoportot is 18 millió
forinttal, amit javasolunk átcsoportosítással megoldani a bölcsődei ellátás 78 millió
forintos keretösszeg terhére, tekintettel arra, hogy a bölcsődék ma még 90%-ban
önkormányzati fenntartásban működnek .
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