
's 1-livazal a

trow,

Étke*t. 2010 VEC

Országgyűlési képviselő
Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/252. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő.

- A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -- növelését.

illetve csökkentését javasoljuk:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁ S

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 . Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások

I Szociális célú humánszolgáltatások normatív állam i
támogatása

134 035,11 +100,0 34 135 . 1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 16,0 16,0

5 Egyéb működési célú kiadások 134 019,11 +100,0 34 119, 1

XX . NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 . Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

2 Normatív finanszírozás

8 Egyházi fels őoktatási intézmények hitéleti képzése J2 520,01 12 520,01 -100,0 100,0 1_42_M 2 420 0

IX.

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVFDEI .FkIADÓJA

4 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 139 484,71 139 484,71 +4 100,0 +4 100,0 43 584,7 43 584, 7

IX .

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
n rcnrrncT~ cvGn~éi vt irivcnci c+asnl~~ n

4 Normatív hozzájáruláso k

1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- é s
kulturális feladatai

132 266,41 132 266,41 -2 000,0 -2 000,0 30 266,4 30 266 . 4

8 Normatív, kötött felhasználású támogatáso k

3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 132 979,21 132 979,21 -2 100,0 -2 100,0 30 879,2 30 879, 2

Megjegyzés: u formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 14.

pontjának a következőmódosítását javasolom:

3 . számú melléklet

„a) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[494 100] 617 625forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy

hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe.

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs ődét is üzemeltet, akkor az

ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni .

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítés i

díjának normatív alapon történ ő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is .

A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Közokt. tv.) 30 . §

(1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt . tv. 30. § (6) bekezdése

alapján fejlesztő felkészítésben részesül ő gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmen ően

igénybe veheti a 16 . bb) és a 16. be) pont szerinti hozzájárulást .

A Közokt. tv. 33 . (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcs őde intézmény keretei közöt t

ellátásban részesül ő bölcsődéskorú, második életévüket betöltő gyermekek után nem az e pontban

meghatározott, hanem a 15 . a) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe az ott

megállapított feltételeknek megfelelően.

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a

bölcsődék havi jelent ő lapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő gyermekek száma

alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251- el .

b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[268 200] 335 250 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott család i

napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. Ez a hozzájárulá s

igényelhető a Gyvt . 43/A. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott család i

gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt .-ben meghatározott életkorú gyermekek után is .

A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási id ő összességében nem éri el a

heti 20 órát .

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítés i

díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is .

Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a hav i

jelentő lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő gyermekek száma alapján összesített

éves gondozási napok száma osztva 251-gyel .”



Indokolá s

Szükségesnek tartjuk, hogy ne csupán a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló keret emelkedjen ,

hanem a fajlagos mutató is, hiszen nem csupán több fér őhelyre van szükség a bölcs ődékben, családi

napközikben, hanem szükséges a nagyobb állami szerepvállalás is .

Módosító indítványunkban a gyermekbarát költségvetés kialakítását célozzuk, így a napközbeni ellátás t

nyújtó intézmények, mint a bölcs őde, a családi napközi normatívájának 25%-os emelését javasoljuk . Ez a

szülők munkába való visszatérését is el ősegíti .
A kisgyermekes családok érdekében fontos, hogy a napközbeni intézmények ne csak több gyermeket

tudjanak ellátni, hanem az is, hogy azt megfelelő színvonalon tudják számukra biztosítani . Az

intézmények növekv ő terhei, a járulékemelés, mind növeli a m űködési kiadásokat .

Budapest, 2010 . december 13 .

Szűcs Erika
(MSZP)

Kiss Péter

(MSZP)

Gúr Nándor

(MSZP)

Dr. Varga László

(MSZP)

Dr. Nemény András

(MSZP)

Pál Tibor
(MSZP)
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