
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/12642 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1 . A törvényjavaslat 25 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„25 . §

L1)_Az Szt . 57 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Szociális alapszolgáltatások
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b) a szociális információs szolgáltatás,
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
j) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
h) a támogató szolgáltatás,
i) az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás ."

(2) Az SÉ. 57. ~-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4)Alapszolgáltatási központ az a szociális intézmény, amely
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
c) családsegítést,
d) nappali ellátást, és
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2. A törvényjavaslat 72 . §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

(E tőrvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti]
,,a) az SÉ .
aa) 57. §-a (2) bekezdésének e) pontja,
ab)571A.§-a,
[ab)] ac 58. §-a,
[ac)] ad 59. §-ának (3) bekezdése,
[ad)] ae 63. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az , illetve bentlakásos

intézményi elhelyezésre várakoznak ." szövegrész,
[ae)] af) 65/B . §-a és az azt megelőző alcím,
[af)] aq 65/C . §-ának (2) és (4)-(5) bekezdése,
[ag)] ah 65/D. §-a,
[ah)] ai 65/E . §-ának utolsó mondata,
[ai)] ajk 75-79/A . §-a és az azt megelőző alcím,
[aj)]	84. §-ának (3) bekezdése,
al) 85/B .§-ának(3)-(5) bekezdése,
[ak)] am 87 . §-a,
[al)] an 92/A . §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése,
[am)] ao 116 . §-ának (6) bekezdése,
[an)] ap) 122/A . §-a (1) bekezdésének utolsó mondata,
[ao)] ag) 126 . §-ának (2)-(3) bekezdése,"

Indokolás

A módosítás a szociális alapszolgáltatások integrált formában történő
megszervezéséhez kapcsolódóan tartalmaz kiegészítő szabályt, az alapszolgáltatási
központ nevesítésével, illetve az ezen szervezeti forma által ellátandó szociális
feladatok meghatározásával .

Budapest, 2004 . november 29 .

e)gvermekiólétiszolgáltatást

Dr. Vidorné Dr.Szabó Gy
(MSZP)
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