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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

[(1) Az Szt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosult  részére  jövedelme  kiegészítésére,  pótlására,  illetve  a  különös  méltánylást
érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás nyújtható.”

(2) Az Szt. 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli
szociális ellátás a tartós ápolást végzők időskori támogatása.”

(3) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)

„a) a járási hivatal – az e törvényben meghatározott feltételek szerint –
aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



ad) gyermekek otthongondozási díját,
ae) a  41.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ápolási  díjat,  a  43.  §  szerinti  ápolási  díjat  (a
továbbiakban:  kiemelt  ápolási  díj),  a  43/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ápolási  díjat  (a
továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);”

[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).]]

Indokolás 

Abszurd,  hogy a  „tartós  ápolást  végzők  időskori  támogatása”  című ellátást  azért  definiálják
"különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel" nyújtott ellátásnak, hogy ne
vonatkozzanak rá az általános eljárási szabályok, miközben a gyermekek otthongondozási díja, a
többi juttatáshoz hasonlóan rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátásnak fog minősülni.

Szakmailag  sem érthető  ez  az  újonnan  bevezetendő  fogalom:  "különös  méltánylást  érdemlő
személyes  élethelyzetre  figyelemmel  nyújtható  pénzbeli  ellátás".  Ebből  is  látszik,  hogy  a
kormány a tartós ápolást végzők időskori támogatását csak kegyként nyújtja az érintetteknek.
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