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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

T/3449/. . .

Módosító javaslat
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3449. számú törvényjavaslathoz az
alábbi
módosító javaslatot
terjesztem elő :
A törvényjavaslat 67 . §-ának (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(9) [Az e törvény hatálybalépésekor
a) étkeztetésben, illetve házi segítségnyújtásban részesülők a 2008 . év során,
b) idősotthoni ellátásban részesülők intézményi elhelyezésük során
a 45 . § szerinti jövedelemvizsgálat nélkül is a költségvetési törvényben megállapított
magasabb összegű normatív hozzájárulásra jogosítanak .] Az e törvény hatálybalépésekor
étkeztetésben, házi segítségnyúitásban, illetve idősotthoni ellátásban részesülők után 2008 .
évben járó normatív hozzájárulás ősszege nem lehet kevesebb a 2007 . évi összegnél, ezt
követően pedig a 2007 . évi összegnek a differenciált normatíva emelkedésének átlagával
emelt összegénél . Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2009 . január 1-jétől csak az e törvény 45 .
§-a szerinti jövedelemvizsgálat alapján nyújtható . Idősotthoni ellátás esetében a törvény
hatálybalépésekor ellátásban részesülő személyre vonatkozóan 2008 . év során a fenntartó
kezdeményezheti a 45 . & szerinti jövedelemvizsgálat elvégzését, ebben az esetben 2009 . évtől
a költségvetési törvényben a jövedelemvizsgálat eredményétől függően meghatározott
normatív állami hozzájárulás vehető igénybe. A jövedelemvizsgálat során az Szt .- e
tőrvénnyel megállapított-119/D.~-át nem kell alkalmazni ."

INDOKOLÁS
A módosító indítvány a költségvetési törvény szerinti, jövedelemvizsgálat alapján
differenciált normatív állami hozzájárulásra vonatkozó átmeneti szabályt pontosítja . Az
étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetében a konkrétabb biztosítékot
jelentő, 2007 . évi költségvetésben szereplő normatíva-összegben kerül meghatározásra a
2008-as állami hozzájárulás minimuma . Étkeztetés, illetve házi segítségnyújtás esetében az
ellátottak jövedelmi felülvizsgálatára 2008 . év során mindenképpen sor kerül, így az átmeneti
szabály kimondottan egy évre szól . Idősotthoni ellátás esetében a módosítás biztosítja, hogy a
törvény hatályba lépésekor ellátásban részesülőknél is lehetőség nyíljon a jövedelem-vizsgálat
elvégzésére, és így a jövedelemtől függően differenciált normatíva igénybevételére . A
jövedelem-vizsgálat ezen esetében a vagyont nem kell figyelembe venni .

Budapest, 2007 . szeptember 18.
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