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Dr. Szili Katalin
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Helyben

Drszá9gyűlés Hivatala
Irományszám,

Érkezett : 1006 NOV 18,

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről" szóló T/I 145. 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 :
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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

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 16331,7 +1000,0 17 331 7

XXVI Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok

48 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 33 109,0 +200,0 33 3090

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33 109,0 +200,0 33 309 0

X. MiniszterelnSkség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 3000,0 -600,0 24000

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2974,0 -600,0 2374,0

XIV Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 3696,9 -600,0 3096,9

1 Működési költségvetés 2534,7 0,0 2534,7

3 Dologi kiadások 2140,1 -600,0 1540,1

Megjegyzés: aformanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethető fel (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 tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 11 .
pontjának a következő módosítását javasoljuk:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szocty.-ben, valamint a Gyvt .-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kőtelezettségei körébe tartozó
szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik .

Ezek a feladatok különösen :

a Szocty. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi
támogatások, szolgáltatások igénybevételére irányuló információnyújtás,

a Szocty. 64. §-ában meghatározott családsegítés,

a Gyvt. 39 . §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40 . §-ában
meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41 . §-ának (4) bekezdése szerinti
napközbeni ellátás, valamint a 44 . §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg .

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

500 forint/fő

A hozzájárulás a 2000-né1 kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti
meg a település lakosságszáma szerint .

2 000-né1 kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást
működtető települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg . Ha
az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz
kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50 %-a, valamint az e jogcímű
hozzájárulás 50 %-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000-né1 kisebb
lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult
az e jogcímű hozzájárulásra .

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást
működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja
meg a 70 000-et. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján
illeti meg a következő képlet szerint :

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint,

ahol

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető ősszege,
L = a település lakosságszáma .

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető,
70 001 - 110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a
települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet
szerint :

H = (L/6 000) x 3 950 000 forint,

ahol

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,



L = a település lakosságszáma .

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető,
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A
hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a
következő képlet szerint :

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint,

ahol

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,
L = a település lakosságszáma .

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

2 340 000 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik .

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok
száma szerint illeti meg .

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

81 200 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szocty . 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint
illeti meg azzal, hogy 2007-ben a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új belépőnek
minősülő ellátottak után csak a Szocty-ben meghatározott szociális rászorultság esetében
igényjogosult .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó
igénybevételi naplója nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . Egy ellátott naponta csak
egyszeresen vehető figyelembe .

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

111 500 forint/fő

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a
Szocty. 63 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott
személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja
szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után csak a Szocty .-ben meghatározott
szociális rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251- el . Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe .

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4
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FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[40 000] 50 000 forint/fő

ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006-ban részesült, 10 000-nél
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty. 65. §-a szerint és
a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül
kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába . E
feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a
kőtelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e
hozzájárulásban 2006 . évben is részesült .

eb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új
szolgáltatásként - 2007 . év folyamán jogerős működési engedély alapján, a Szocty .
65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább
40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy otthonába .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel . Amennyiben
egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe .

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

2 100 000 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szocty. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján
illeti meg .

g) Támogató szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[8 000 000] 8 722 000 forint/szolgálat

ga) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült
települési önkormányzat, amely a Szocty . 65/C. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot,
valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében
működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató
szolgálatot és 2006 . évben is részesült e hozzájárulásban .

gb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új
szolgáltatásként - 2007. év folyamán jogerős működési engedéllyel a Szocty .
65/C . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint
tart fenn támogató szolgálatot .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg .

h) Közösségi ellátások

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[6 000 000] 6 200 000 forint/szolgálat
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ha) A hozzájárulást igényelheti az a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,
10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty .
65/A . §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja
a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a kötelező
feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket ellátó
intézményének keretében nyújt közösségi ellátást .

hb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új
szolgáltatásként - 2007 . év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szocty .
65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja
a közösségi ellátásokat .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg .

i) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[5 000 000] 5 750 000 forint/szolgálat

ia) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,
50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szocty .
65/E . §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

ib) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerinti új
szolgáltatásként - 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szocty .
65/E . §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelően működteti .

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.

j) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[125 000] 197 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .
65/F . §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn . A hozzájárulás a
települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg azzal, hogy a
Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után
csak a Szocty.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az
igényjogosultság.

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
alapján naponta összesített ellátottak számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva
tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók .

k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

197 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
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pszichiátriai

	

és

	

szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást
biztosító intézményt tartanak fenn .

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg azzal,
hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő
ellátottak után csak a Szocty .-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn
az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
alapján naponta összesített tagok számának - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással
müködő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével számított éves ellátotti létszám
osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt
igénybevevőket .

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a
külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely
naponként nem lehet több a mükődési engedélyben szereplő férőhelyszám
háromszorosánál .

1) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

465 100 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocty .-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn .
A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele,
hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a demencia kórképet megállapító
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével .

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a szociális rászorultság alapján ellátottak
száma szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5 . B) pontja szerint 2007-ben
új belépőnek minősülő ellátottak után csak a Szocty.-ben meghatározott szociális
rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak becsült éves száma
osztva 251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának - a heti 6, illetve heti
7 napos nyitvatartással müködő intézmények a 6, illetve 7 nap - alapul vételével
számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók ."



Budapest, 2006 . november 17.

arrach Péter

	

' Vliklós

Dr . Lanczendorfer Erzsébe
Kereszténydemokrata Néppárt

it

Dr. Szabó Erika

~-OGA'N AKi L

Indokolás

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatásaiban a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás összege indokolatlanul csökkentésre került a fogyatékos, vagy pszichiátriai
betegek otthonába kihelyezendő készülékek tekintetében . A támogató szolgálatoknál
ugyancsak jelentős a szolgálatonként biztosított támogatás csökkenése . A közösségi
ellátásoknál ez a normatív hozzájárulás a szinten tartást sem biztosítja, ugyanakkor a megyei
önkormányzat a kötelező feladatai ellátása érdekében intézményeinek keretében ezt az ellátást
köteles biztosítani . Közel 35 %-os normatíva csökkenést irányoztak elő az időskorúak nappali
intézményi ellátása érdekében . Továbbá fajlagosan csökkentették az utcai szociális munka
szolgálatonként biztosított normatív támogatását .

Mihály

Dr . Zo borGabor
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Hirt Ferenc

Vígh Ilona

Prof Dr. Iván >ászló

	

László Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Deák András

Font Sándor
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