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2004. évi . . . törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény

módosításáról

1.§

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi Ill . törvény (a továbbiakban
Szocty.) 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

141. § (1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b)
pont], ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló/

„b) tartósan beteg"
/személy gondozását, ápolását végzi./

2.§

A Szocty. 42. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

142. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, hal

„b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve az öregségi nyugdíjat, a
fogyatékos gyermek gondozása jogán járó gyermekgondozási segélyt, valamint azt a
táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása
esetén - folyósítanak."

3.§

A Szocty . 44 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„44. § Az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a minimálbér összegénél ."

Képviselői önálló indítvűnv

4.§

(1) E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szocty . 41 . § (4) bekezdése .



Budapest, 2004 . március 8.

Dr . Szabó Erika

Horváthasé Stukics Erzsébet

Dr. Simon Miklós

Indokolás

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
mellett közvetlen, pénzbeli haszna is jelentős, hiszen a költséges intézményi ellátás
kiváltásával jelentós normatív finanszírozás is megtakarítható . Ezt a közreműködést azonban
azon hozzátartozók, akik teljes munkaidőben dolgoznak, alkalmazásban állnak tartósan nem
tudják vállalni .
Vannak azonban olyan családok, ahol az ellátásra szoruló gondozását nyugdíjas, vagy az Flt .
szerint munkanélküli hozzátartozója látja el . Méltánytalan hogy ezt a tevékenységet az állam
semmilyen formában ne ismerje el, ne támogassa . Kiemelt figyelmet követelnek továbbá a
fogyatékos gyermeküket ápoló-gondozó szülök is, akik esetében az ápolási díj kiegészítő
jövedelmet jelenthet.
Egyidejűleg javasoljuk, hogy az ápolási díj összegét a törvény az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege helyett a minimálbér összegéhez kösse .

D

Imre Zsolt

Soltész Miklós

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Harrach Peter


	page 1
	page 2

