
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Érkezett : 2008 DEC 15.

T/6571/576.

Az Országgyűlés

Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki

	

Alkotmányügyi, igazságügy i
bizottságának

	

és ügyrendi bizottságának

második ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
T/6571. sz. törvényjavasla t

záró vitájához

Az Országgyű lés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottsága (a továbbiakban : Költ-
ségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottsága (a továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Magyar Köz-
társaság 2009. évi költségvetésérő l szóló T/6571/569 . számon beterjesztett egységes javasla-
tot, valamint az ahhoz benyújtott : T/6571/575. számú módosító javaslatot .

Megjegyzés : Az egységes javaslat szővegéből elhagyni javasolt részeket [ J zárójel közé téve, vastag betűvel
szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ett ől eltérőjelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz iga-
zítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javas -
lat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta . Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartal-
mazza, ott az adott bizottsága módosító javaslatról nem foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak az egységes ja-
vaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történ ő külön utalás nélkül is.

9/1. A Költségvetési bizottság az egységes javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20 . cím I.
alcím módosítását javasolja :
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A módosító javaslatot : az Alkotmányügyi bizottság támogatja.
A módosító javaslattal : az Előterjesztő képviselője nem ért egyet.

II. rész

Az Alkotmányügyi bizottság — az előterjesztő egyetértésével — megállapítja, hogy az egysége s
javaslat 8. számú melléklet IV. rész 2 .3. pontja helyesen a következő :

„2 .3 . A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatás a
Többcélú kístérségi, társulás által fenntartott intézmén y
FAJLAGOS ÖSSZEG : 180 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG : 100 000 forint/fő
A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondos-
kodás keretébe tartozó, a Szoctv . szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül leg-
alább egy intézmény társult formában történ ő fenntartását :
—időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona ,
— időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza ,
—pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona ,
— hajléktalanok átmeneti szállása .
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a 'többcél ú
kistérségi társulás :
—ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
— biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön fenntar -
tott intézményeket intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott
intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal m űködjön.
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizáróla g
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társúlás fenntartásába átadott intézményben, to-
vábbá
b) intézményi társulás által fenntartott — 2008 . évben e jogcímen támogatásban részesül ő — in-
tézményben
ellátottak után vehet igénybe .
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást .
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel ő intézmények fenntartása során fel -
merülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen in-
tézmények fejlesztéséhez használható fel . ”

Összeállította az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya és Tájékoztatási F őosztálya

Budapest, 2008 . december 15 .
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