
 
Indítvány 

a 2017. évi költségvetési törvényjavaslathoz 

 

A CÉHálózat Egyesület tagszervezetei nevében kéri a 2017 évi költségvetési törvényben a 

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet alatt az Autista otthonok, 

értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatását 300 Millió 

Forintra emelni. 

Indoklás 

 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről az Autista otthonok, 

értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatását 190,0 M Forint 

összegben tartalmazza. (XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 Cím szám; 

13 Alcím szám, 20 Jogcímcsop.) 

A 190,0 M Forint 300 M Forintra történő megemelését indokolja: 

 

i. A CÉHálózat autista, az értelmi sérült és halmozottan fogyatékos embereket ellátó 

szervezetei közfeladat ellátása és törvényes működése garanciáit a jogszabályi háttér 

biztosítja, amelyeknek a hálózathoz tartozó szervezetek eleget tesznek, működésük 

ellenőrzött és átlátható. (Új Polgári Törvénykönyv szerinti működés nyilvántartásba 

vétele, új civil törvény szerint közhasznú minősítés, és az ezekhez kapcsolódó 

gazdálkodási – beszámoló készítési és letétbe helyezési kötelezettség, a költségvetési 

támogatás igényléséhez és elszámolásához kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek, 

nyilvántartás kötelezettségek – KENYSZI – teljesítése, szolgáltatáshoz kapcsolódó 

dokumentációs kötelezettségek). 

ii. Az autista, az értelmi sérült és halmozottan fogyatékos embereket ellátó – e személyi 

kör jelenlegi helyzetét, szükségleteit ismerő - szolgáltatók kulcsszerepet játszanak a 

komplex szolgáltatási szükségléttel rendelkező fogyatékossági csoportok 

szolgáltatásnyújtásában, szolgáltatásfejlesztésében, foglalkoztatásában.  Az érintett 

szolgáltatásnyújtók működési hátterének megerősödése nélkülözhetetlen annak 

érdekében, hogy a fogyatékosságügyi stratégiák által lefektetett célok 

megvalósításában részt tudjanak vállalni: 

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről rögzíti: 

„5.7. Fejleszteni kell az autista személyek ellátásában szereppel bíró 

szolgáltatásokat, támogatni kell az autizmus specifikus szolgáltatások kialakítását, 

javítani kell az autista személyek és családjaik számára a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést. 



 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek 

során születik döntés”  

„11.5. Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex 

ellátását, ezen belül kiemelt fontosságú a gyermekek szociális és egészségügyi 

szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, 

szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. december 31. 

Forrás: a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek 

során születik döntés” 

„11.6. Elő kell készíteni egy problématérképen alapuló, a meglévő szakmai adatokat 

és tapasztalatokat magában foglaló kutatási tervet a halmozottan fogyatékos 

személyek jelenlegi helyzetének feltárása érdekében. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2015. december 31.” 

 

 

iii. nincsenek 2016 évben EU források amiből a szervezetek a működésükbe 

támogatásokat tudnának bevonni forrásokat és ezek miatt hiányzik a működésükhöz 

jelentős összeg 

iv. minimálbér növekedés 5,7 % 2015  évről 2016 évre  és a támogatás nem növekedett 

ezzel párhuzamosan 

v. NEA pályázaton nem tudnak a szervezetek kérni támogatást, mivel a normatív állami 

támogatás miatt olyan bevételi sávba kerülnek, hogy nem tudnak pályázni a tagság 56 

%- a  és ezek a szervezetek sem a közfeladat ellátásukat biztosító működésük 

költségeihez sem a civil szervezeti működésük költségeihez nem kaphatnak 

támogatást máshonnan  

vi. a fogyatékkal élők nagyobb része a mélyszegénységben van, halmozottan hátrányos és 

nem lehet a növekedett terheket rájuk továbbhárítani, több civil intézmény már 

belépési összeg nélkül fogadja őket, mivel a fogyatékkal élők többsége nem tud 

belépési összeget fizetni, illetve a térítési díjakat sem tudják emelni, mert annak 

emelésére nincs jövedelmük.   

Kelt: 2016. március 31. 

 tisztelettel  

       Balázsné Nelhübel Henriette 

        CÉHálózat elnöke  


