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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló T/18096-ös számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 52-55 §-ai az alábbiak szerint módosulnak :

„52 . 5

Módosító javaslat

(1) Ez a törvény [- a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel -] 2006. január 1-jén lép
hatályba .

[(2) E törvény 58. §-a 2005. december 31-én lép hatályba .



(3) E törvény 2. S-ának (3) bekezdése, 8 . §-a (1) bekezdésének az Szt . 37/A. §-a (1)
bekezdése a) és b) pontját megállapító része, 8 . S-ának (2)-(3) bekezdése, 9. §-a, 10 . S-ának
az Szt . 37/E . §-a (1)-(6) bekezdését megállapító része 2006 . április 1-jén lép hatályba .

(4) E törvény 11. §-a, 15-22. §-a, 51. S-ának (3) bekezdése, 62-63 . §-a 2006. július 1-jén
lép hatályba.

(5) E törvény 8. §-a (1) bekezdésének az Szt . 37/A. §-a (1) bekezdése c) pontját
megállapító része, 8 . S-ának (4) bekezdése, 10. §-ának az Szt . 37/E. §-ának (7) bekezdését
megállapító része, 27 . §-a, 30. ~-a és 49. S-ának (3) bekezdése 2007 . január 1-jén lép
hatályba .]

53 . ~

[(1) Az Szt. rendszeres szociális segélyre vonatkozó, 2006 . április 1-jétől hatályos
rendelkezései alapján rendszeres szociális segély (a továbbiakban : új feltételű segély) 2006 .
július 1-jétől állapítható meg és folyósítható .]

(2) A jegyző [2006. június 30-áig] 2005. december 31-ig felülvizsgálja az új feltételű segélyre
való jogosultságát annak a személynek,

a) akinek e törvény hatálybalépésekor az Szt. 200[6]5 . [március] december 31-én hatályos
rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyt folyósítanak (a továbbiakban : régi feltételű segély),
vagy

b) akinek a régi feltételű segély folyósítása az Szt . 37/C . §-a szerint szünetel,

azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott időpontig - a jogosultsági feltételek fennállása esetén -
a régi feltételű segélyt tovább kell folyósítani .

(3) Az e törvény hatálybalépését követően[, de 2006. július 1-jét megelőzően] megállapított
rendszeres szociális segély esetén az erről rendelkező határozatban rendelkezni kell az úl feltételű
segélyre való jogosultságról, illetve annak fennállása esetén az új feltételű segély havi összegéről .

(4) Ha az ápolási díj összege az Szt . 43/A . §-a szerinti eljárásban, a megyei, fővárosi szociális
módszertani intézmény szakvéleménye alapján módosul, az ellátásra való jogosultság feltételeinek
felülvizsgálatára irányadó időszak az ápolási díj Szt . 44 . 5 (1) bekezdésének b) pontja szerinti
összegben történő megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődik .

(5) A 2006 . [július] 'anuár 1-jét megelőzően kiállított közgyógyellátási igazolványok az
érvényességük lejártáig, de legkésőbb 200[7]6 . [július 1] december 31 -[jé]ig a 200[6]5 . [június 30-
án] december 31-én hatályos rendelkezések szerint használhatók fel_ 2007 . július 1-jétől a 2006 . július
1-jét megelőzően kiállított közgyógyellátási igazolványok nem használhatók fel .



(6) A 2006 . [július] január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint közgyógyellátásban
részesülő személy jogosultságának fennállása alatt is kérheti a közgyógyeHAtásnak e törvény szabályai
szerinti megállapítását.

(7) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a jogosultat a 2006 . [július] január 1-jét
megelőzően hatályos szabályok szerint az Szt. 50. §-ának (2) bekezdése szerinti, majd 2006 . [július]
január 1-jét követően a települési önkormányzat rendelete alapján a jegyző az Szt . 50. ~-ának (3)
bekezdése szerinti közgyógyellátásban részesíti, a települési önkormányzat által fizetett térítés összege
időarányosan - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beszámításra kerül .

(8) E törvény közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezéseit - az (5)-(6) bekezdés szerinti
eltéréssel - a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell .

(9) Az e törvény hatálybalépése előtt nem állami vagy egyházi fenntartóval létrejött intézményi
jogviszonyok felmondással történő megszüntetésére az Szt . - e törvény 39. §-ával megállapított -
102 . §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni . Az e törvény hatálybalépését megelőzően
megkötött, Szt. 94/D. S szerinti megállapodásokat az Szt . - e törvény 39 . §-ával megállapított - 102 .
~-ában foglalt, megszűnésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítani kell . Az Szt . 94/D.
~ szerinti megállapodás jogszabály általi módosítására hivatkozva a fenntartó a megállapodást nem
mondhatja fel, attól el nem állhat, előszerződés esetén pedig a megállapodás megkötését nem
tagadhatja meg .

(10) Az Szt. 127. §-ának - e törvény 49 . §-ának (3) bekezdésével megállapított - (4)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 200[7]6 . január 1-je előtt megkötött ellátási szerződések
esetében is alkalmazni kell .

(11) Az Szt. - e törvény 50. §-ával megállapított - 127/A. §-ában foglalt szabályokat abban az
esetben kell alkalmazni, ha az egyházi fenntartó a működési engedély, illetve az elvi működési
engedély iránti kérelmét e törvény hatálybalépését követően nyújtotta be .

54. §

(1) Az Szt . - e törvény 38. S-ával megállapított - 99/B-99/E. ~-ában foglalt rendelkezéseket -
a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006 . [július] január 1-jétől kell alkalmazni .

(2) A szociális intézmény 2006 . [január] december 31-éig megkeresi a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottságot, és szakértői véleményét kéri arra vonatkozóan,
hogy az intézményben ellátott és munkavégzésre irányuló jO9VIszony keretében foglalkoztatott
személynek - korára, fizikai és mentális állapotára tekintettel - mely szociális foglalkoztatási formát
javasolja.



(3) Az Szt . - e törvény 38 . §-ával megállapított - 99/B . 5-ának (3)-(5) bekezdésében foglalt
eljárást követően az ellátottat foglalkoztató személy, illetve szervezet a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony 2006 . [július] 'anuár 1-jei hatállyal történő módosítására irányuló ajánlatot tesz az ellátott,
illetve törvényes képviselője részére . Ha az ajánlattételt követő 15 napon belül az ellátott, illetve
törvényes képviselője nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem fogadja el, a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony megszűnik .

(4) A szociális intézmény az Szt. - e törvény 38 . ~-ával megállapított - 99/C . §-ának (2)
bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét első ízben 2006 . [július] január 1-jéig teljesíti.

55 . ~

(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szt .
a) 4 . 5 (1) bekezdése a) pontjának második mondatában a „rokkantsági járadék" szövegrész,
b) 32/C . §-ának (4) bekezdése,
c) 37/A . ~-a (3) bekezdésének d) pontjában az „ , illetve annak kirendeltségével" szövegrész,
d) 37/F . §-a,
e) 42. §-a (1) bekezdésének e) pontja,
f) 44 . S-ának (4) bekezdése,
•

	

89. §-ának (1) bekezdésében az „intézményfenntartó" szövegrész,
•

	

90. §-ának (4) bekezdése,
i) 122/A. §-ának (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt : fenntartó)" szövegrész,
j) 125 . §-ának d) pontja,
•

	

130. §-a .

[(2) 2006. július 1-jén hatályát veszti]

[a] 1) az Szt .
[a] la) 37/B . §-a (1) bekezdésének aa) alpontja,
[a] lb) 53 . §-ának (2) bekezdése,
[a] lc) 70. §-a (3) bekezdésének második mondatában a „munkajellegű" szövegrész,
[a] 1d) 73 . §-ának (2) bekezdése,
[a] le) 94/1. S-ának második mondata,
[a] lf 112 . S-ának (5) bekezdése ;
[b]i) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111 . törvény módosításáról

szóló 1997. évi LXXXIV . törvény 13. S-ának (4) bekezdése .

[(3)](2) 200[7]6. január 1-jén hatályát veszti az Szt . 37/B . S-a (1) bekezdésének bd) alpontja."



2. A törvényjavaslat 57 § (1) bekezdésének 3 ; 10; 11 ; 34; pontjának, valamint (2) bekezdésének és az
58.§ elhagyását javasoljuk :

„[3 . 37/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában, továbbá 37/G. §-a (5)
bekezdésének első és második mondatában és (7) bekezdésében a „2006 . január 1-jétől"
szövegrész helyébe a „2007 . január 1-jétől" szövegrész,]"

„[10 . 41. S-ának (2) bekezdésében a „2006 . január 1-jétől" szövegrész helyébe a „2007 .
január 1-jétől" szövegrész,

11 . 43/A. §-ának (1) bekezdésében a „2006 . január 1-jétől" szövegrész helyébe a „2007 .
január 1-jétől" szövegrész,]"

„[34.134. S-ának a) és b) pontjában a „2005 ." szövegrész helyébe a „2007 ." szövegrész
lép]"

„[(2) 2006. július 1-jén az Szt .
a) 25 . §-ának e törvény 7 . S-ának (2) bekezdésével beiktatott (6) bekezdésében az „egy

főre" szövegrész helyébe az „egy főre, illetőleg az egy fogyasztási egységre",
b) 123. S-ának (1) bekezdésében a „(3)" szövegrész helyébe a „(2)"

szövegrész lép.]"

„[58. S

(1) Az Esztm. 70. S-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a S a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) E törvény 3. §-a, 7-8. §-a, 60 . §-a, valamint 73 . j-a (10) bekezdésének d)-e) pontja
2006. január 1-jén lép hatályba .

(6) E törvény 4-6 . §-a, 50. §-a, valamint 73 . S-ának (9) bekezdése 2007 . január 1-jén lép
hatályba."

(2) Az Esztm. 72. S-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) 2007. január 1-jén hatályát veszti az Szt. 124. S-ának (5) bekezdése . „]"



Budapest, 2005 . november 21 .

Harrach Peter

Indokolás

A szocialista - szabad demokrata kormány ezzel a javaslattal meghirdeti a szociális
ellátórendszer átalakítását, ám tapasztalatlanságból vagy inkább a szegények, rászorulók iránti
érzéketlenségből csak a évek múlva kívánja a változtatásokat hatályba léptetni .
Úgy gondoljuk, hogy nem csupán beszélni kell a változás szükségességéről, és nemcsak ígérgetni
kell a következő időszakra, hanem már most a jelen kormányzati ciklusban is konkrét, egyértelmű
lépésekre van szükség.

Ezért módosító indítványunk lehetőséget teremt arra, hogy a javaslatban szereplő
módosítások már 2006 . január 1-jével hatályba léphessenek .
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