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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötése

Az idősek, magatehetetlen betegek ellátása, gondozása olyan feladat, melynek

megoldásához a társadalomnak feltétlenül szüksége van az ápolásra szoruló személy

családtagjainak közreműködésére is . A családi, saját háztartásban végzett ápolás, gondozás

társadalmi értéke mellet közvetlen, pénzbeli haszna is jelentős, hiszen a költséges intézményi

ellátás kiváltásával jelentős normatív finanszírozás is megtakarítható . Az anyagi megbecsülés

mértékének növelésére, kiszámíthatóvá tételére ezen a területen különösen nagy szükség van .

Ezért a Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2004 . október 31-ig dolgozza ki az ápolási

díj összegének a mindenkori minimálbér összegéhez való kötésének jogszabályi

feltételeit .

2 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy biztosítsa az ehhez szükséges pénzügyi

fedezetet és az ehhez szükséges jogszabályi módosításokat haladéktalanul terjessze az

Országgyűlés elé .

3 .

	

E határozat közzétételének napján lép hatályba .



Budapest, 2004. június 22 .

Indokolás

Az ápolási díj összege jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez van
kötve. Úgy gondoljuk, hogy ez az összeg nem fejezi ki azt az elismerést, melyet az állam kell
hogy tanúsítson a rászoruló embereket ápoló személyek iránt .
A minimálbér összege sokkal inkább alkalmas erre a célra és egyúttal jobban megközelíti az
ápolással kapcsolatos kiadások összegét .
Ezen kívül a minimálbérhez kötött ápolási díj lehetőséget teremt arra, hogy azon
hozzátartozók foglalkoztatását is elősegítsük, aki a súlyosan beteg hozzátartozó ápolása miatt
munkaviszonyt létesíteni nem voltak képesek .
A családi környezetben végzett ápolás egyrészt az ápolt testi, szellemi és lelki gyógyulását
segítheti elő, másrészt az intézményi ellátás költségeit az otthoni ápolással a családtagok
átvállalják .
A fentiekre tekintettel azért tartjuk fontosnak 2004 . október 31-ig a jogszabályi háttér
megteremtését, hogy az Országgyűlés a 2005. évi költségvetési törvény tárgyalásánál a
felemelt összegű ápolási díjat már tervezni tudja .

Dr.- trai Marfia

	

Dr. Szabó Erika
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

	

Fidesz- Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

