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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007.
költségvetéséró7" szóló T/1145. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 30 . § (10) bekezdése következő módosítását javasoljuk :

Orszfggyűlés Hivatala

tromáoyszám :
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Érkczett: 1006 NOV 18.

„30. §

Módosító javaslat

évi

(10) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény, szolgáltató - (6) bekezdésben nem említett - nem állami fenntartója 2008. évben
normatív hozzájárulásra akkor jogosult,
a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007 . július 31-éig
bejelenti a Kincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes területi, regionális
igazgatóságának
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti
létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ), és
ab) az igénybevétel 2008 . évi várható időtartamát, [valamint
b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa
fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra,
szolgáltatóra, illetve központra 2007. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős
működési engedéllyel rendelkezik, és
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az
igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a
szociális ágazat irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe - külön jogszabály szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi
jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapján, a szolgáltatások
területi lefedettségét figyelembe véve - befogadja . Az a) pont szerinti határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye .]"



Budapest, 2006 . november 17 .

Dr . Szabó Erika

Indokolás

A normatív hozzájárulás 2008 . éves támogatásának nem állami fenntartó igénylése
esetén a civil szervezetek alapításának jogát korlátozza. Nem az igénynek megfelelő
intézményrendszer jön létre ezzel a korábbi években is kifogásolt szabályozással, amelyet az
előterjesztők most ismét benyújtottak .

Dr . Lanczendorfer Er ébet
Kereszténydemokrata Néppárt

Vígh Ilona

Prof. Dr. Iván László

	

László Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

r. Mátrai Márt

C eresnyes éter

Font Sándor


	page 1
	page 2

