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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 :

1. A törvényjavaslat 44. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szt. 119. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A jelzáloziogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig
[a jelzálogjog-bejegyzés iránt a fenntartó intézkedik] lehet bejegyezni . A jelzálog

bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása
esetén-a fenntartó kérelme alapján-határozatot hoz. A határozat egy példányát az
ingatlanügyi hatósághoz meg kell küldeni ."

2. A törvényjavaslat 45 . §-ának az Szt . 119/D. §-ának (1) bekezdését megállapító része
az alábbiak szerint módosul :

„(1) Idősotthoni ellátás esetében - a jövedelemvizsgálat keretében - a jegyző

megvizsgálja az ellátást igénylő vagyoni helyzetét . Vagyonként kell figyelembe venni az
ellátás igénylésének időpontjában az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlant [és
járművet], valamint az őt illető hasznosítható , ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot,

Módosító javaslat



illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát meghaladja ."

INDOKOLÁS

Az ellátottak jogvédelme érdekében indokolt a térítési díj hátralék folyó összegének
megfelelő jelzálogjog bejegyzésének a szociális és gyámhivatal előzetes kontrolljához kötése .
A tőrvényben meghatározott összeget meghaladó értékű jármű figyelembe vétele a vagyon
körében az ellenőrizhetetlenség és a terhelés végrehajtásának gyakorlati nehézségei miatt
indokolatlan.

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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