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Bizottsági ajánlás
az Országgyűlés elnökének

HELYBEN

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18096 . számon előterjesztett, A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. 111 . törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 08-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 .
§ (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő jelenlévő képviselőinek a
törvényjavaslathoz fűzött kimerítő indokolását .

Az Előterjesztő képviselői felhívták a bizottság figyelmét a törvényjavaslat
benyújtását megelőző több éves előkészítő folyamatra, illetve a széleskörű
egyeztetési eljárásra (szociális és szakmai szervezetek, önkormányzatok,
Szociálpolitikai Tanács, Fogyatékos Tanács, országos szövetségek, egyházak,
Orvosi Kamara, stb .). Az Előterjesztők kiemelték, hogy a benyújtott változat bírja
a Pénzügyminisztérium támogatását is .

Az Előterjesztők kihangsúlyozták, hogy a törvényjavaslat a Kormány 100
lépés programjának végrehajtásához kapcsolódik, mind a szociális szolgáltatások,
mind a pénzbeli ellátások terén . Ezt követően három területről beszéltek
részletesen : a rászorultsága típusú pénzbeli ellátásról, azaz a rendszeres szociális
segélyről ; a természetben nyújtott leggyakoribb támogatási formáról ; a
közgyógyellátásról ; és a szociális szolgáltatásokról .



Fontosnak tartották kiemelni, hogy a törvényjavaslat a szociális
szolgáltatások területén elsősorban az önkormányzatok ellátási felelősségét teszi
hangsúlyozottabbá. A törvényjavaslat ugyanis a két legalapvetőbb - az élethez és
az emberi méltósághoz való jogot is érintő - alapszolgáltatás, az étkeztetés és a
házi segítségnyújtás esetén meg kívánja teremteni az önkormányzatok
háttérfelelősségét abban az esetben, ha az önkormányzat maga nem tudja e két
szolgáltatás bármelyikét a rászorulók számára nyújtani . Másik garanciális
elemként arra hívták fel a figyelmet, hogy a törvényjavaslat erősíteni kívánja az
ellátottak védelmét .

A bizottsági tagok részéről több konkrét kérdés hangzott el mindhárom
területre vonatkozóan. Konkrét kérdésként hangzott el, hogy mi változik a
mostani gyakorlathoz képest, illetve mit ért a Kormány azon, hogy a rendszeres
segély családivá válik a jogosultság és az érték oldaláról egyaránt . A
közgyógyellátással kapcsolatosan a képviselők arra kérdeztek rá, hogy mi lesz az
önkormányzatok szerepe, mennyit, illetve kell-e fizetniük . Rákérdeztek arra is,
hogy 2006. január 1-től valóban személyre szabott lesz-e a közgyógyellátás,
illetve arra, hogy hogyan érinti a törvényjavaslat az egészségbiztosítási
pénztárakat.

A kisebbségi vélemény képviselői részéről megfogalmazódott az
aggodalom, hogy vajon a törvényjavaslat nem nehezíti-e meg a nem
önkormányzati szféra számára a feladatokat. Az ellenzék részéről kétely
fogalmazódott meg amiatt, hogy a családsegítő rendszer valóban be tudja-e
teljesíteni a tervezett célkitűzését . Egyes vélemény szerint nem tud feltáró és
segítő lenni a rendszer, csak követő . A kisebbségi vélemény képviselői szerint az
új konstrukció szerinti „társult szolgáltatások" („vissza járásodás")"
többletköltséggel is járnak .

Számos kérdés hangzott el a nem állami, egyházi szolgáltatásokra,
intézményekre vonatkozó, tervezett intézkedésekkel kapcsolatban is (pl . soron
kívüli peres eljárás biztosítása a nem állami, egyházi intézményekben lakók
számára a térítési díjak jogellenes megállapítása és a jogellenes felmondás esetén ;
az intézményi és személyi térítési díj különbözetének perelhetősége, stb .) A
közgyógyellátás kapcsán a krónikus betegséghez igazodó keretösszegű
támogatásra vonatkozóan is hangzottak el konkrét kérdések (jogosultság köre,
felhasználhatósága, az egészségbiztosítási szervek felelőssége) .

A bizottság részéről külön köszönet hangzott el az Előterjesztő felé amiatt,
hogy részletesen elemezte a 2002 . év végi előterjesztést, és az azt követő
Alkotmánybírósági döntést is, valamint, hogy folyamatában be tudták mutatni az
egész törvény-előkészítési folyamatot .
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Mind az Előterjesztők, mind a bizottsági tagok optimizmusukat fejezték ki
a törvényjavaslat elfogadásával kapcsolatban. A vitában utalás történt arra is,
hogy az előző változatokról negatív hírek és vélemények fogalmazódtak meg, és
a képviselők reményüket fejezték ki, hogy azok a kritizált elemek már nem
szerepelnek a benyújtott javaslatban .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasnak
tartotta . (12i)

A bizottság előadója az általános vitában : Tóth Gyula (MSZP)

Budapest, 2005 . november 08 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke

3


	page 1
	page 2
	page 3

