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Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egye s
szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvényköny v
hatálybalépésével összefügg ő módosításáról szóló T/11310. számú törvényjavaslathoz az
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alábbi
módosító javaslato t
terjeszti el ő :

1. A törvényjavaslat az alábbi 24 . §-sal egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat tovább i
§-ainak számozása és a hivatkozások értelemszer űen változnak :
„24.tZ
Az Szt. 57 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(3) A (2) bekezdésa), b)ésd)pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz f ő,
legfeljebb százötven fő ellátását biztosítja . Telephellyel rendelkező szociális intézmény eseté n
a férőhelyszámot az ellátást nyújtó székhelyen és az egyes telephelyeken külön-külön kel l
vizsgálni. 2011 . január 1-iét követően fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni .'
2. A törvényjavaslat az alábbi 27-28 . §-sal és a 28. §-t megelőzően az alábbi alcímme l
egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további §-ainak számozása és a hivatkozáso k
értelemszerűen változnak :
„27.
Az Szt. 129 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :,
„129 . § Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményeinek címzet t
támogatással történő beruházása esetén kizárólag az ötven főnél nagyobb férőhelyszám ú
intézmény kiváltása támogatható .”

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI.
törvény módosítása
28.
A fogyatékos személyek jogairól és esélye syenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi
XXVI . törvény (a továbbiakban : Fot.) 17. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés lép :
„Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvite l
17. (1) A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személye s
körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási forma
megválasztásához .
(2) A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyob b
férőhelyszámú szociális intézmények kiváltására a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kerü l
sor.
3 2013 . december 31-éi le alább 1500 fő fo atékos és • szichiátriai bet e
személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós
társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást.
(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerül ő intézményi férőhelyek kiváltására az
Országgyűlés 2010. december 31-éig ütemtervet fogad el a kötelezettek és a végrehajtás
határidej ének rögzítésével .
(5) A kiváltást a 2007 . évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal él ő
személyek jogairól szóló egyezmény 19 . cikkében meghatározottak figyelembe vételével kel l
végrehajtani .”
3 . A törvényjavaslat 32 . §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, továbbá a
hivatkozások értelemszerű en változnak :
„(4) Az Szt . e törvény 24. §-ával megállapított 57 . §-a (3) bekezdésének utols ó
mondatát a 2011 . január 1-jén jogerős építési engedéllyel rendelkez ő beruházásra nem kel l
alkalmazni .”

4 . A törvényjavaslat 33 . §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a 33 . §
jelenlegi szövegének jelölése (2) bekezdésre változik, továbbá a hivatkozások értelemszerűen
változnak:
„(1 ) E törvény hatályba lépésével egyidej űleg a Fot. 29. §-ának (5) bekezdése hatályát
veszti.”

INDOKOLÁ S

Magyarország 2007-ben fogadta el a Fogyatékossággal él ő személyek jogairól szóló ENS Z
Egyezményt, melynek 19 . cikke új alapokra helyezi a fogyatékos személyek önáll ó
életviteléről, illetve lakóhelyének megválasztásáról való gondolkodást . Ennek alapján a
fogyatékos személyek esetében is az olcsóbb családban maradást, illetve az önálló lakásban
vagy lakóotthonban élést, illetve az ezeket el ősegítő közösségi alapú szolgáltatásokat
(szociális alapszolgáltatások) kell el őnyben részesíteni a drágább, tömegméretű bentlakáso s
intézményi ellátással (szociális szakellátással) szemben . Míg a mai rendszerben bizottság dönt
arról, hogy a fogyatékos személynek hol kell élnie, addig az új értékrend alapján ezt a döntés t
a fogyatékos személy hozza meg. Ezt az irányvonalat erősítik az EU fogyatékosságügyi
politikai dokumentumai is . Hasonló átalakítás hajtottak már végre Svédországban ,
Norvégiában, és ilyen átalakítás van folyamatban – EU-s források terhére – Bulgáriában és
Csehországban.
A fentiek érdekében a javaslatban olyan szabályozásra teszünk javaslatot, am i
megakadályozza a nagyobb létszámú szociális intézmények további növekedését. Rögzítésre
kerül, hogy 2011 . január 1-jét követ ően új, fogyatékos személyek ápoló-gondozó cél ú
férőhelye csak lakóotthoni formában hozható létre .
Az átalakításhoz szükséges források megteremtése érdekében egyrészt javasoljuk, hogy a
címzett támogatás se szolgálhassa a jövőben a nagyobb létszámú intézmények stabilizálását;
ehelyett kiváltásra kelljen felhasználni . Másrészt EU források bevonását írjuk el ő , amit a
TIOP-ban és a KMOP-ban már megtervezett, a kiváltást segít ő, közel 1OMrd Ft-os forrásra
alapozunk .
Ismert, hogy a nagyobb létszámú intézmények átalakítására a jelenleg hatályos szabályozá s
2010. január 1-jei határidőt szabta. Ez a rendelkezés az alábbiak törvénybe iktatásával veszti
hatályát :
- a kiváltást az ENSZ Egyezményben rögzített szempontok figyelembe vételével kel l
végrehajtani;
- tekintettel arra, hogy a TIOP-ban és a KMOP-ban jelenleg biztosan rendelkezésre álló forrá s
mintegy 1500 férőhely kiváltását teszi lehetővé, ezért ennél nagyobb mérték ű kötelezettsége t
most nem írunk el ő;
- ugyanakkor kimondásra kerül, hogy 2010 . december 31-éig el kell készíteni a fennmarad ó
mintegy 20000 férőhely kiváltására irányuló ütemezést a kötelezettek és a végrehajtás
határidejének rögzítésével .
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