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Magyar országgyűlés Érkezett: 2006 NOV 2 3.
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság

Dr. SAR i atallu asszonynak,
az Országgyrllés elní%Wnek

Re1vben,

Tisztelt Elnök Asszonyi

A Há7c7abály 94. §-árak (1) bekezdése és 1(72. §-ának (1) bekezdésc alapján az egyes
szociális tárgyú tőrvények módosításáról szótó T/1305. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

texjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 6. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul_

„(2) Az Szt. 371A . §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
és ezzel egyidejűleg a bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki :

[Az (Y) bekezdés b) pontja alkalmazúsdban nem foglalkoztatott személynek minősül az,
akinek esetében]

„a) a [munkanélkűli járadék] munkanélküli-íáradék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt : álláskeresési támogatás),
illetőleg a jövedelempótló lázmosatás folyósítfisi időtartama lejárt, és álláskeresést ösztőnzS
juttatásban nem= részesül, vagy"

„e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének
változása miatt szűnt meg,"

[és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett
foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalás könyvvel végzett munkát.]"

Bizottsái módosítóíavaslat
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2. A türvényja~at 13. §-árnak (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szt. 50/A. ;, -árvak (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés légi :

„(7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyími gyógyszerkeret
alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának összegét (a továbbiakban : gyögyszerUltség) . A
gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez igazadó, [egy havi]
eavhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, külön jogszabályban meghatározott
szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás kéltséggel
alkalmazott készítményeket kell alapul venni . A gyógyszerkéltség me llapítása során
legfeljebb havi [6 000] 6000 Ft-ig vehctók figyelembe aa nem csak szakorvosi javaslatra
rendelhető gyógyszerek. Ha a kérelmező- havi gyógyszerköltsége a 6040 Ft-t meghaladja, a
6000 Ft feletti összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvosi javaslat alapján
rendelhető gyógyszerek figyelembe vételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének
döntése alapján állapithatö meg."

3. A tárvényjavaslat 16. §-a az alábbiak szerint módosul :

„16. §

Az Szt . 5YA. §-ának- (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása
miatt a szolgáltatást kikapcsoltak, a szolgáltatás visszaállítása érdekében clörefizetás gáz-
vágy áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási
támogatásban részesül és tartozásának regfizetése érdekébene megállapodást két a
szolgáltatóval, valamint legalább fogy evese] e éves időtartamra vállalja a készülék
rendeltetésszeríl használatát ."

INDOKOLÁS

Az indítvány helyesírási jellegű szövegpontosításokat tartalmaz .

Budapest, 2005, november 23 .

Simon Gábo
elnök
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