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Kapcsolódó módosító iavaslat
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséráz” szóló T/3860 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(a T/3860/493 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 . számú melléklete 11 . pontja e) alpontjának a következő módosítását
javasolom:

„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

30 000 forint/fő

„ea) A hozzájárulás igényelheti az e hozzájárulásban [2006-ben] 2007-ben részesült, 10.000
főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésr e
időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába . E feltételekkel jogosult
továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelez ő feladata ellátása
érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fen n
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban [2006.] 2007 . évben is részesült . ”

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Milli ó

forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJA

1 A települési önkormányzatot megillető , a településr e
kimutatott személyi jövedelemadó

113060,0

2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-
részesedése

12360,7

3 A települési önkormányzato k
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

107128,6

4 Normatív hozzájáruláso k

I0 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 +1 000,0 18 203 . 3

IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJA

12
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bornyák té r
közötti – metróvonal építésének támogatása

16 200,0 -I 000,0 15 200, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfed (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) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.



Indokolás

Jelen szabályozás hátrányosan érinti azon, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó
önkormányzatokat, illetve kistérségi többcélú társulásokat, akik ezen ellátást 2007 . évben
hozták létre, illetve terjesztették ki a kistérség valamennyi településére, különös tekintette l
arra, hogy 2007 . évben is csak a normatív támogatás 50 %-át igényelhették .

További probléma, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 2003 . évi
törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXI tv . a személyes gondoskodást nyújtó szakosított
ellátások körébe tartozó, időskorúak ápolást-gondozást nyújtó intézményében történő
elhelyezés feltételeként határozza meg a napi 4 óra gondozási szükségleltet .
A gondozási szükséglet meghatározásával a személyes gondoskodás körébe tartozó szociáli s
alapszolgáltatások jelentősége növekszik. Az idősek otthonukban történő ellátásának egyik
fontos eleme (mely egyben az idős ember biztonságérzetét is növeli) a jelz őrendszeres házi
segítségnyújtás szociális alapellátás .

A normatív állami támogatás ígénylésének ilyen módon történő szabályozása veszélyezteti az
ellátások biztosítását, különösen azon településeken, ahol magas az idősek aránya és a
település csekély saját bevétellel rendelkezik.

Budapest, 2007 . december 4 .

Szalaycrcn c
országgyűlé képviselő
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