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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgy űlés Elnöke részére
Helybe n
Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2008 . évi
költségvetéséről” szóló T/3860. számú törvényjavaslathoz a következ ő
kapcsolódó módosító javaslato t
(a T/3860/493 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva )
terjesztem elő :

Az el őzőekben részletezettekkel összefüggésben a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 12 .
pontjának a következ ő módosítását javasolom :

„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezé s
a) Fokozott ápolást, gondozást igényl ő ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátá s
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[950 000] 1 400 000 forint/fő

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzat a
által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt . vagy a Szoctv .
hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmenet i
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után
vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakért ői 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 ellátás t
igényl ő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakért ő i bizottság szakvélemény e
nem szükséges .
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakáso s
intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[800 000] 950 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelm i
és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitáció s
intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel — ide értve a Szoctv . 112. §ának (8) bekezdésében meghatározott küls ő férőhelyeket is — tartják fenn .
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a
Szoctv. 85/A . §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2007 ben normatív hozzájárulásban részesültek .
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézménye k
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban :
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehet ő.
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátás a
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[800 000] 820 000 forint/fő

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv .ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért ői Intézet
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkez ő demens
betegek ellátását biztosítják.
Az e pont szerinti hozzájárulás vehet ő igénybe az idő sek bentlakásos intézményébe n
és az emelt színvonalú férő helyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociáli s
Szakértő i Intézet demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményéve l
rendelkező demens betegek után is .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az éves becsült gondozási napo k
száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkoz ó
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal .
b) Átlagos ápolást, gondozást igényl ő ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[820 000] 1 200 000 forint/fő

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/f ővárosi
önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a —
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglene s
hatállyal elhelyezett — 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt .
53 . §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy hagyományo s
nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy
speciális szükségletűnek.
bb) Utógondozói ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[680 000] 750 000 forint/fő

Ez a hozzájárulás vehet ő igénybe az önkormányzat által — gyámhivatal határozata
alapján — a Gyvt . 53/A . §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éve s
korú fiatal felnőtt után .
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenet i
elhelyezést nyújtó szociális intézményekbe n
bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás a
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon idő skorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv .ben szabályozott módon tartanak fenn .
bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG :

[700 000] 770 000 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg ,
akikre tekintettel 2007 . december hónapban normatív hozzájárulásban részesült .
bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG : 785 000 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új — a Szoctv . 68. §-ában
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkez ő — ellátottak után illeti
meg, akikre tekintettel 2007 . decemberében normatív hozzájárulásban ne m
részesült, és akiknek családjában a Szoctv . 119/C . §-a alapján megállapított
egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg .
bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG :

[700 000] 770 000 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új — a Szoctv . 68. §-ában
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkez ő — ellátottak után illeti
meg, akikre tekintettel 2007 . decemberében normatív hozzájárulásban ne m
részesült, és akiknek családjában a Szoctv . 119/C . §-a alapján megállapított
egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja .

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni
ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[700 000] 770 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértv e
a rehabilitációs intézményt), továbbá id őskorúak, pszichiátriai é s
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító
intézményt tartanak fenn . Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a hely i
önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek é s
családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy a z
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül ői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szül ői tevékenység folytatására működési
engedélyt kaptak, illetve a nevel őszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyette s
szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18 .) Korm. rendelet
szerinti önálló helyettes szül ő i ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján .
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott
időszakhoz kötődően folyamatosan működő , valamint határozott id őtartamra
elhelyezést biztosító intézmények : gyermekek, családok átmeneti otthona ,
helyettes szülő, továbbá idő skorúak, fogyatékosok, pszichiátriai é s
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza .
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak utá n
a 13 . pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékoso k
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 é v
közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez .
Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak éve s
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozás i
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztv a
366-tal.
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

[560 000] 770 000 forint/fő

A hozzájárulás az id ő skorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv . 117/B . §-a
alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a m űködési
engedélyben meghatározott fér őhelyen gondozott – a 12 . ac) pont szerint súlyos demens
betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg azt az önkormányzatot, amely a
hozzájárulásban 2007 . évben részesült .
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint
differenciálódik . Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú fér őhelyekre
megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlag a
ca) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulá s
illeti meg a fenntartót,
cb) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi csökkenés e
után az alap-hozzájárulás 800 forinttal n ő, de legfeljebb 700 000 forint,

cc) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintny i
emelkedése után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken .
Azon intézmények esetében, amelyek 2007 . október 31-én működési engedéllye l
rendelkeznek, a 2007 . október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a
hozzájárulás összegét megállapítani . Azon intézmények esetében, amelyek
2007. november He és 2007 . december 31-e között szerzik meg a m űködési engedélyt, a
működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra számított éves szint ű
személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani .
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éve s
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozás i
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztv a
366-tal."
Indokolás
A megyei önkormányzatok forráshiány képződésének legfőbb területe a gyermekvédelmi és a
fogyatékos ellátás . Mindkét terület intézményeinek m űködtetése az idevonatkozó szigorú
előírások (él őmunka igény és a megkívánt m űködési feltételek biztosítása) miatt nagyo n
költséges.
A gyermekvédelemben mára befejez ődött a „nagy intézményegységek” felszámolása és a
szakmailag támogatott korszer ű lakásotthonos ellátási forma általánossá vált . Ennek
működtetési költsége viszont jóval meghaladja a korábbi ellátási formát. Napjainkban
átlagosan kétszer annyiba kerül egy gyermek ellátása, mint az igénybe vehető normatív állam i
hozzájárulás . Az ellátásban résztvev ők száma csökken, ami a változatlan fejkvóták miat t
kevesebb támogatás igénybevételére ad csak lehet őséget, de nem olyan mértékben, am i
érdemi kapacitáscsökkentést vonhatna maga után .
A fogyatékos intézmények – különösen a gyermekeket ellátók – kiadásai is messz e
meghaladják a normatív állami hozzájárulás összegét . Az új jogszabály alapján megállapítot t
– jelentősen megemelt térítési díjakat az ellátottak nem tudják megfizetni . A kapacitás
kihasználásnál is jelentkeznek problémák, mivel a megnövekedett térítési díjak miatt má r
kevesebb az intézménybe bekerülni akarók száma, de még pár évig ez nem lesz olya n
mértékű, hogy egy-egy intézményi telephely kapacitása kivonható legyen a rendszerb ől.
A megyei önkormányzatok kizárása az ÖNHIKI-s támogatásból is indokolja, hogy a csa k
általuk ellátott feladatok normatív állami hozzájárulása legalább a módosító indítványba n
megjelölt mértéket érje el 2008 . évben .
Budapest, 2007 . december 03 .
Domokos Lászl ó
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Javaslat a 2008 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJ A
1

A települési önkormányzatot megillet ő, a településr e
kimutatott személyi jövedelemadó

113060,0

2

A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadórészesedése
A települési önkormányzato k
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

12360,7

3
4

Normatív hozzájáruláso k
12

IX

107128,6

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
intézményi ellátások

59 080,8

+8 000,0

67 080, 8

16 200,0

-8 000,0

8 200, 0

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJ A
12

Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bornyák té r
közötti – metróvonal építésének támogatása

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.

