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Tárgy: intézményi költségvetési források növelése

Trsztelt E1nök Asszorry!

Balog Zo|Ítn miniszter úmak címzett, az intézményt költségvetési fonások nöVelése
tárgyában megkiildött levelére az alább1választ adom'

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimunr rnegállapításáról
szólő 43012016. (Xn. 15.) Korm. rendelet értelmében 2077. janúLr 1-jétől a minimálbér
összege 111 000 lorintról 127 500 forintra, a gaÍantá1t bénninimum összege 129 000 forintról
l61 000 forintra nőtt. A minimálbér 2011 . janual 1-jétől 16 500 forinttal, azaz mintegy 75oÁ-

kal, a garantált bérminirnun pedig 32 000 forirrttal, rnintegy 25%-ka1' emelkedett. Az ernelés

az A-E frzetési osáályban az összes fizetési fokozatot érinti, ezen túlmenően az F-G és H
fizetési osztályokban is érzékelhető hatása van.

Az ágazaÍirényilás azomal érzékelte a felvetett problérnrik súlyosságát. Időben megkezdődtek
a tárgyalások a szaktáÍca és a Nemzetgazdasági Minisáériurn között, melyek kiemelt célja,
hogy sor kerüljön a kompenzációra, amak érdekében, hogy a bekövetkező emelések ne a

fenntartókat terheljék, ne veszélyeztessék a szociális szolgáltatások működését. Ne
eredményezze egyetlen munkavállaló é1bocsátását sem a bértömeg hiánya rniatt.
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A szociális intézrnényi Íbglalkoztatás finanszírozása, i11. felülvizsgálata lneg1öftént. s a

votratkozó jogszabályok nródosításával a rendszer 2017. április 1-tő1 átalakul fejlesztő
foglalkoztatássá. mely a továbbiakban szociá1iS sZo1gáltatáSnak rTTinősül. Az Ernberi
Erőforrások Minisztere a tánrogató szolgáltatás és a közösségi ellátáSok finanszírozásának
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. r'endelet 4. s (2) bekezdés a) pontja alapján
általános páLyáZatot hirdetett Íejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és

állanri támogatására (azonosítószárrr: FEJL-FoG-17). A PáIyázati lelhívás és a Pályázati
Útrrrutató közzététele 2016. decerrrber 21-én rrregtör1érrt a Nernzeti Relrabilitációs és Szociális
Hivatal honlapján, a Szociális Ágazatl Portálorr. illetve a Szociális és Gyemekvédelrnr
Főigazgatóság honlapján is. A Pályázat benyújtására nyitva á1ló határidő 20l7. január 31'
éj fél volt' s jelenleg zajllk a pályázatok feldolgozása, ér1ékelése. Az egy feladategységre jutó

tárnogatás összege: 895 Ft/óra. arni a rninimálbér változásának fiiggvényében került
rnegállapításra. A finanszírozás rnirrden foglalkoztatőra nézve egységes és szektor-senrleges.

Kovács Ágrres elrrok asszorry ler'eléberr t]emutatott 3 szociális Íbglalkoztatást l'égző
intézrnény jelzett finanszírozása alap.ján látható. hogy az állarni támogatás rnér'téke nőtt 20.3
oÁ-kal a fejlesztő loglalkoztatásban alkalmazott feladatrnr-rtató biztosításár,al. Igy a levél 3.

oldalán jelölt: ..folyamatosan csökkenő költségr'etési fedezet" a fejlesztő foglalkoztatásra
vorratkozólag ne1TI felel rneg a valóságnak.

A 3. oldalorr bemutatott - ,,I. Intézrnényi szociális foglalkoztatás költségvetési tön'ér-ryben

rögzített finanszírozási kerete - táblázatban jelzett összegek nem tafia1tn azzák a

létszámadatokat, arni alapjiin a kciltségek összevetése nem célszerű.''

201ó decemberében elkészÍiltek a szárnítások és .jar'aslatok a lerrntartók működési
köitségvetési kornpenzációjára vonatkozóan, rnelyek alapj árr az ágazatirányítás ferrntartó

típusorrként tesz jal'aslatot a helyzet kezelésére. A Korrrrány enől az előterj esztéSről döntött,

arnely alapján kihirdetésre kenilt a 18/20l7. (II. 1.) Kom. rendelet az egyházi és nern állarni
fenntartású szociális' gyennekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intózrnények és

hálózatok á1larni trírnogatásáról szóló 489l20r3.(XII. 18.) Konn. rendelet rr-ródosításáról,

amely átrner-retileg biztosítja a szolgá1tatások likviditásának ferurtartását a megncivekedett

költségeket Íigyelernbe véve.

A kötelező legkisebb munkabéÍ Qlinimálbél) és a garantált bérminirrrum emelése kapcsán az

egyházi, nem állami Szociális fenntar1óknáI felrnerülő többletkiadások finanszírozása
érdekében Szükséges intézkedésekről szó|ó 10361201]' (II. 1.) Konn. határozat alapján a

Konnány fellrívja a nemzetgazdasági rr'riniszteft, hogy gondoskodj on az egyházi' nern állami
szociális fenrrtar1ókrrál a kötelező legkisebb rr-runkabér (mirrimálbér) és a garantált

bénninirrrurn 2017' janlár i-jétől töftént emeléSe kapcsán lelmerülő tőbbletkiadások teljes

körű finarrszírozásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról. Mindezek alapján
folyamatban van a többletkiadáshoz biztosításához kapcsolódó jogszabályok előkészítése'
illetve a szűkséges források is hozzárendeződnek az intézkedéshez a Kormány ha|áÍozata

alapján. Arninirnálbér, garantált bérminimurn emelése a szociális, gyennekjóléti és

gyennekvédelrni intézményekrrél rrrintegy 32 milliárd forint töl'.bletet jelent éves szinten'
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Bízom abban, hogy a Kormány által eddig meghozott, illetíle a Korm. határozat alapján még
rneghozásra kerülő intézkedések biztosítják az idei évre a működés feltételeit.

Tájékoztatom tisÍelt E1nök Asszonfi, hogy a rnegkii1dött számításokat ís felhasználva a 2018.
éwe vonatkozó költségvetési tárgya1ásokon az ágazati irányítás az állami támogatások
növelésére fog javaslatot tenni.

Budapest, 2017. február ,/Q''
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