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Országgyűlési képviselő
Módosító javaslat!

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás
három éves kereteiről szóló, T75601. számú törvényjavaslat költségvetési előirány~ataihoZ
a Házszabály 94 . -ában foglaltaknak megyelelően módosító javaslatot

te fesztek elő.
- A törvényjavaslat - alábbiakban jelfett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 103. ~~ elhagyásátjavasolom:
[103 . §
Az egyes szociális tárgyú tőrvények módosításáról szóló 2003. évi IVV
tőrvény módosítása
(1) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003 . évi IV
törvény (a továbbiakban Esztm .) 82. s-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :
.(4) Az Szt . 68. s-ának (4) bekezdésében meghatározott, idősek otthonán
belüli intenzív gondozási részlegre, gondozási csoportra vonatkozó szabályt
2005 . január 1-jétől kell alkalmazni.
(5) Az Szt . 85/C . s-ának (5) bekezdésében meghatározott, megyei,
fővárosi önkormányzat által kialakítandó speciális intézményre vonatkozó
szabályt 2005 . január 1-jétől kell alkalmazni .
(6) Az Szt . 90 . s-ának (2) bekezdésében meghatározott, megyei jogú
városok ellátási kötelezettségére vonatkozó szabályt 2005 . január 1-jétől
kell alkalmazni .
(2) Az Esztm . 82. s-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
.(8) Az Szt . 112-113 . S-ában meghatározott, rehabilitációs intézményekre

vonatkozó külön szabályokat 2005 . január 1-jétől kell alkalmazni . .
(3) Az Esztm . 82 . s-ának (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép.
.(15) A Gyvt . 81/A-81/D . §-ában, valamint 109. s-ának 1) pontjában
meghatározott, nevelési felügyeletre vonatkozó szabályokat 2005 . július 1jétől kell alkalmazni .]
Indokolás
A Medgyessy-kormány megszorító pénzügyi politikáján kívül semmiféle indoka sincs
annak, hogy a szociális szakmai által nagy várakozással tervezett, számos rászorulónak
fontos, elengedhetetlen és törvényekben garantált ellátást nyújtó szolgáltatások bevezetése
ne kezdődhessen el.
A módosítás egyes speciális ellátási formákra vonatkozó szabályok alkalmazási határidejét
teszi későbbi időpontra, ezzel megszünteti az esélyét is annak, hogy az ellátási formák
működtetéséhez szükséges személyi-tárgyi feltételek valaha rendelkezésre állhassanak, a
fenntartók kialakíthassák azokat. A szociális ellátások közül a módosítás a demens betegek
speciális ellátását, a rehabilitációs intézményekre vonatkozó egyes külön szabályokat és a
megyei jogú városok ellátási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, a gyermekvédelem
terén pedig a nevelési felügyelettel kapcsolatos rendelkezéseket érinti - tehát éppen azon
területeket, ahol az esélyegyenlőség megvalósítása a legnagyobb figyelmet érdemelné .
Jelzett intézkedés esetén az állampolgárok szociális joga, jogbiztonsága fog jelentős
mértékben torzulni.
Az egyes szolgáltatások bevezetésének meghirdetése, majd elhalasztása a jelenlegi
kormányzat ismert trükkjei közé tartozik .
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