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Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498 . számú törvényjavaslathoz,
valamint a költségvetési el őirányzataihoz a – a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak
megfelelően –
módosító

javaslatoka t

terjesztek elő.
1.A törvényjavaslat 3 . mellékletének 11 . pont g) alpontja az alábbiak szerint módosul :
sAz ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján napont a
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Nem vehet ők figyelembe a
kizárólag étkezésben részesülők. Az autizmus miatt szociálisan rászorult személyek esetében
a normatíva 150%-a illeti meg az intézményt."
2. A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés ,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldali részletezé s
szerinti
–
csökkentését
javasolom:
növelését,
illetve

Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió
forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLY I
JÖVEDELEMADÓJ A
Normatív hozzájáruláso k
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
[52 553,3]
intézményi ellátások

[8 000,0]
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Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (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

A MALÉV Zrt. 14.374 millió forintos tőkeemelését indokolatlanul magasnak tartjuk, ezért anna k
csökkentését javasoljuk.
Az egysíkú finanszírozás következménye, hogy a szociális szolgáltatók abban érdekeltek, hogy n e
lássanak el a súlyos autizmussal élő felnőtteket, hiszen nem autista személyek ellátásával ugyananny i
normatív támogatásért kisebb humán er őforrás igény ű munkát is végezhetnek .
Így a leginkább rászorulók esnek ki az ellátó rendszerb ől! Ezért javasoljuk, hogy 2011 évi
költségvetési törvénybeli közoktatási 160 %-os szorzó, valamint a 1911 2008 . (VII .30) Korm. rendelet
„A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről” 1 . § (2) bekezdésének
ca) pontja, mely szerint a feladategység „ . . .autizmusa miatt szociálisan rászorult személye k
segítségével töltött 40 perc” míg „más szociálisan rászorult személyek esetében 1 óra”, azaz 150%-o s
szorzó alkalmazandó .
Ennek költségvetési hatása az Autisták Országos Szövetsége szerint 60 millió forint, eze n
költségtétellel számoltunk.
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