A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása
A Fővárosi Önkormányzat költségvetést érintő döntéseiről
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 2001. február 22-én döntött a „Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2001. évi megosztásáról”, illetve 2001. március 1-jén fog dönteni a „Fővárosi
Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről”. Annak érdekében, hogy e döntéseik
során a szociális ágazat szakmai szempontjait is figyelembe vehessék, kérjük,
fontolják meg alábbi érveinket:
A helyi iparűzési adóból és a Fővárosi Önkormányzat saját forrásaiból
létrehozott célkeretek közül szociális célkitűzéseket négy támogat közvetlenül,
egy pedig közvetve. Ezek:
(1) az Ösztöndíjalap
(400 mFt)
(2) a Szolidaritási Alap
(300 mFt)
(3) a Tejalap
(580 mFt)
(4) a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése (1.000 mFt).
(5) A Közbiztonsági célkeret
(220 mFt)
E célkereteket a Közgyűlés a főváros saját forrásaiból, a kerületek befizetéseiből,
a helyi iparűzési adóból befolyt összegekből hozták létre. E forrásokkal a
Közgyűlés jelentősen hozzájárult a főváros, a kerületek és a civil szervezetek
együttműködésére épülő háromoldalú párbeszéd rendszerének kialakításához.
 február 22-én a fenti alapok forrásait csoportosították át a kerületi
önkormányzatokhoz
 március 1-jén pedig az un. „költségvetési soron lévő” civil szervezetektől
terveznek átlagosan 20 %-ot elvonni.
E döntéseket a Szociális Szakmai Szövetség és tagszervezetei több okból
problematikusnak tartják:
 Kérdéses, hogy nem fognak-e nőni a kerületek között meglévő jóléti
feszültségek. A kerületek autonómiája vitathatatlan, ugyanakkor szociális
helyzetük nagyon különböző. A jelenlegi pályázati rendszer ezen a
feszültségen enyhített azzal, hogy nem a lakosság számával, hanem a
szociális feladatokkal arányban osztotta el a forrásokat. Ez a lehetőség a
jelenlegi döntéssel megszűnik.
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 A civil szervezetekhez kiszerződött fővárosi feladatok ellátása veszélybe
kerül. Ha a Főváros minden további kötelezettség rögzítése nélkül adja át a
fenti összegeket a kerületeknek, sérülhet az ellátás biztonságának elve. A
főváros által e szociális területeken ellátott feladatokra fordított források kb.
20%-kal csökkennének.
 A Főváros civil kapcsolatrendszere meggyengül, ha e döntésekkel kénytelen
felbontani civil kapcsolatait. Az önkormányzati feladatokat egyre inkább a
kiszerződések rendszerével kiegészítő, az Európai Uniós normákhoz jól
igazodó és ma megfelelően működő rendszer számos eleme sérül e két
döntés-csomag folytán sérülnek. Bizonytalanná válik a már eddig 52 civil
szervezettel kötött megállapodás sorsa.


A közgyűlési döntések a többi tételhez képest aránytalanul nagymértékben
sújtják a szociális szférát. A főváros súlyos szociális problémáinak
ismeretében kérdéses e döntések szakmai megalapozottsága. Az aránytalan
csökkentés indokolása nem ismeretes.

A fentiek alapján
- szorgalmazzuk, hogy e feladatellátásokra fordított összegeknek legalább az
eddigiekben a Főváros által biztosított részét tartsa meg a Fővárosi
Közgyűlés saját hatáskörében.
- kérjük, hogy a 2001. évi költségvetés egyeztetése során vegyék figyelembe a
fentieket és a Közgyűlési vita során ismertessék állásfoglalásunkat.
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