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Az Országgyűlés

Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottságának

aj án lása
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

szóló T/1305. számú törvényjavaslat

záró

vitáj ához

(Együtt kezelendő a TA305/30 . sz. egységes javaslattal!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügvi bizottság), megvitatta az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
szóló, T/1305/30 . számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
T/1305/31-32. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. §-inak a következő módosítását javasolja :

/4. § (1) E törvény alkalmazásában/

„1 . § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111. törvény (a
továbbiakban: Szt .) 4. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„a) jövedelem : elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy

külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy
adóköteles,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni .
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Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség valamint a fizetett tartásdíj . Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával . Befizetési kötelezettségnek
minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi [a] szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék .

Nem minősül jövedelemnek
[aa)] 1 . a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási

támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
[ab)] 2 . a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt . 20/A . §-a szerinti pénzbeli

támogatás, a Gyvt . 20/B . §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

[ac)] 3 . az anyasági támogatás,
[ad)] 4 . a tizenharmadik havi nyugdíj,
[ae)] 5 . a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása

kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi j áradéka és a fogyatékossági támogatás,

[af)] 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás;"

Indokolás : Lásd a T/1305/31/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

2® Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (1) bekezdésének a következő
módosítását j avasolj a :

„(1) Az Szt. 115 . §-ának (1) bekezdése [a következő második mondattal egészül ki]
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális [alapszolgáltatások] ellátások
[esetében az] térítési díja (a továbbiakban : intézményi térítési díj) [nem haladhatja meg a (9)
bekezdésben meghatározottak szerint kiszámított önköltség (a továbbiakban :] a
szolgáltatási önköltség [) összegét] és a normatív állami hozzájárulás különbözete ."

Indokolás : Lásd a T/130513112 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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Az Előterjesztő az egységes javaslat 23 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

/(2) Az Szt. 115. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :/

„(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a
számvitelről szóló 2000 . évi C . törvény 78-80 . §-ai szerinti költségek, önkormányzati
intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21 . táblája 01-07 soraiban feltűntetett
költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet
az előző év adatai alapján kell megállapítani . A szolgáltatási önköltség év közben egy
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják ."

Indokolás : Lásd a T/130513113 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

Az Előterjesztő az egységes javaslat 24 . §-ának a következő módosítását javasolja :

/Az Szt. 116. §-a (2)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :/

„[116. § (1) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - megegyezik az
intézményi térítési díj és a normatív állami hozzájárulás különbségével, de legfeljebb a (3)
bekezdésben meghatározott összeggel.]

(2) Az 59/A . § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy
esetében a [személyi] térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg .

(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő, az 59/A. § (1) bekezdése
szerinti szolgáltatások esetében a szociálisan rászorult igénybe vevő, kiskorú igénybe vevő
esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének

a) 25%-át étkeztetés,
b) 20%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében .

(4) A személyi térítési díjat az intézmény, szolgáltató vezetője mérsékelheti ."
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Indokolás : Lásd a T/1305/31/4 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

. Zsigó Róbert képviselő az egységes javaslat 38 . § (12) bekezdésének az elhagyását
j avasolj a :

„[(12) A Gyvt. 2006. december 31-én hatályos 148 . §-a (5) bekezdésének e) pontja
szerint járó normatív gyermekétkeztetési kedvezményt a 2007/2008-as tanév kezdetéig a
2006. december 31-én hatályos szabályozás szerint kell biztosítani a kollégiumi,
externátusi ellátásban részesülő gyermek, tanuló után .]"

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7 . számú pontjában foglaltakkal .

Megjegyzés :

	

A módosító javaslat szó szerint megegyezik aT/1305/28 . sz. ajánlás 7 .
pontjában foglalt TA305/24/1 . sz. módosító javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1305/32/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi bíz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Az Előterjesztő az egységes javaslat 39. § (1) bekezdés a) pontjának am) ponttal
történő kiegészítését javasolja :

[E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti)

„a) az Szt .
aa) 4/A. §-ának (3)-(5) bekezdése,
ab) 8 . §-ának (2) bekezdésében a ,,, továbbá a szakhatóság", valamint az ,,, illetve a

szakhatósági feladatot" szövegrész,
ac) 10. §-ának (3) bekezdésében az „illetékes igazgatósága" szövegrész,
ad) 43/A . §-ának (5) bekezdésében a ,,fellebbezési eljárásban a" szövegrész,
ae) 50. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi

intézményben lakó," szövegrész,
a)q 57 . §-a (1) bekezdésének b) pontja,
ag) 61. §-a és az azt megelőző alcím,
ah) 86. §-a (1) bekezdésének a) pontja,
ai) 88/A . §-ának (4) bekezdése,
aj) 92/K . §-ának (6) bekezdése,
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ak) 99/D . §-a (7) bekezdésének második mondatában az „éves" szövegrész,
al) 115/A . §-ának b) pontja[;].,
am)116 . §-bak(5)-(6)bekezdése .

Indokolás : Lásd a T/1305/31/5. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

Zsigó Róbert képviselő az egységes javaslat 39. § b) pont bo) alpontjának az
elhagyását j avasolj a :

/39. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/
/b) a Gyvt./

„[bo) 148. §-a (5) bekezdésének e) pontja,]"

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5 . számú pontjában foglaltakkal .

Megjegyzés :

	

A módosító javaslat szó szerint megegyezik aT/1305/28 . sz. ajánlás 8 .
pontjában foglalt T/1305/24/2 . sz. módosító javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1305/32/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem éri egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2006 . december 11 .

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság elnöke
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