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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről" szóló T/1145 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2007 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

, rf nyszAln : ' txArl PC
Érkezett : 2006 NOV 180

Módosító iavaslat
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Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
elhelyezés

33713,0 +2000,0 35 713 0

XXVI Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok

48 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 33 109,0 +732,5 33 841 .5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33 109,0 +732,5 33 841,5

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4773,5 -532,5 4 241 0

1 Működési költségvetés 1175,6 0,0 1175 .6

3 Dologi kiadások 2532,5 -532,5 20000

X. Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 3000,0 -2200,0 8000

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2974,0 -2200,0 7740

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat; normatívákat tartalmazd mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 12 .
pontjának a következő módosítását javasoljuk :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

900 000 forint/fő

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata
által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott,
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen
elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt .
53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti
speciális ellátásban részesülnek .

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást
igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye
nem szükséges .

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[800 000] 815 000 forint/fő

aba) 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 Szocty. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is -
tartják fenn .

A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a
Szocty . 85/A . §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és
2006-ban normatív hozzájárulásban részesültek .

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban :
OU) finanszírozással együtt is igénybe vehető .

abb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely - a
Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új szolgáltatásként - 2007, év
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szocty. 85/A. §-ában
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek .

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[760 000] 815 000 forint/fő

aca) A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a
Szocty.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, akik
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rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével .

Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott
demens betegek után is az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha
rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével .

acb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely - a
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként - 2007 . év
folyamán a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
demens betegek ellátását biztosítja .

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel .

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

ba) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

785 500 forint/fő

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi
önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a -
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes
hatállyal elhelyezett - 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt .
53 . §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy nevelőszülőnél
kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális
szükségletűnek.

bb) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[630 000] 730 000 forint/fő

Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által - gyámhivatal határozata
alapján - a Gyvt. 53/A . §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves
korú fiatal felnőtt után .

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[700 000] 730 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-
ben szabályozott módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve
a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek,
valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn .
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt .-
ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító
intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői
tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a
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hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
261/2002. (XII . 18.) Korm . rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást
biztosítanak írásbeli megállapodás alapján .

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra
elhelyezést biztosító intézmények : gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes
szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek
gondozóháza, otthonháza .

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a
13 . pont alatti, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12 . ab) pont jogosultsága szerinti
normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot .

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben
kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez .

A családok átmeneti otthonában elhelyezett szülőket nem itt, hanem a bd) pontnál
kell figyelembe venni .

bd) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

550 000 forint/fő

A hozzájárulás a családok átmeneti otthonát fenntartó helyi önkormányzatot az
elhelyezett szülők száma szerint illeti meg .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak becsült
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva
365-tel .

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[560 000] 640 000 forint/fő

ca) A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szocty . 117/B. §-a
alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési
engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 12 . ac) pont szerint súlyos
demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg azt az önkormányzatot,
amely a hozzájárulásban 2006 . évben részesült. Ha a működési engedélyben nem
szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban
részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás
alapján egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett .

A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint
differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre
megállapított személyi térítési díjak éves ősszegének átlaga

caa) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-
hozzájárulás illeti meg a fenntartót,

cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi
csökkenése után az alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb
700 000 forint,



cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi
emelkedése után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken .

Azon intézmények esetében, amelyek 2006 . október 31-én működési engedéllyel
rendelkeznek, a 2006 . október 31-én hatályos személyi térítési díj alapján kell a
hozzájárulás összegét megállapítani .

eb) A hozzájárulás 50 %-a illeti meg az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a
Szocty . 117/B . §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat
biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen - a 12 . ab) pont szerint
súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után az önkormányzatot, amely -
a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként - 2007 . év folyamán
jogerős működési engedély alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
szerint biztosít emelt színvonalú ellátást . Ha a működési engedélyben nem szerepel
az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek
minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri
hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak becsült
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva
365-tel .

Indokolás

A fogyatékos személyek, és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátásában
jelentős reálcsökkenést irányoz elő a törvényjavaslat . A demens betegek bentlakásos
intézményi ellátást ennél is nagyobb mértékben csökkentik. Az átlagos ápolást biztosító
utógondozói ellátás normatívája olyan mértékű csökkentést tartalmaz, amely lehetetlenné
teszi ezen ellátások finanszírozását .

Budapest 2006 . november 17.
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Dr,ancz orfer Er'sébet
Kereszténydemokrata Néppárt
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László Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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