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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 42 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„42. §

U Az Szt. 117. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek :

„Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi - idősotthoni ellátás esetében a 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban
meghatározott - jövedelmének

a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést ;"

[b) 60%-át az átmeneti elhelyezést ;
c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést;
d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést

nyújtó intézmények esetén .]

(2) Az Szt. 117 . ~-árvak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)Az önkormányzati fenntartó a személvi térítési dűat határozattal is megállapíthatia ."

Módosító javaslat



2. A törvényjavaslat a következő 43 . §-sal egészül ki :

„43 . §

Az Szt . 117/A. §-a (1) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következő
rendelkezés lép :

„A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes
öregségi nvugdíi legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy
az vagyont is terhel, 30%-ánál."

3. A törvényjavaslat 68 . §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul :

,,a) az Szt.
aa) 4 . §-a (1) bekezdése m) pontjának második mondata,
ab) 10. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata,
ac) 17. §-ának (8) bekezdése,
ad) 19. §-ában a ,,csak" szövegrész,
ae) 32/C . §-ának (3) bekezdése,
aj) 37/A. §-ának (6) bekezdése,
ag) 37/E. §-ának (1) bekezdésében a ,tényleges" szövegrész,
ah) 54 . §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb" szövegrész,
ai) 54/A. §-ának (3) bekezdésében „a társadalombiztosítási

szövegrész,
aj) 59. §-ának (5) bekezdése,
ak) 59/A . §-a (1) bekezdésének a) pontja,
al) 88. §-ának (3)-(6) bekezdése,
am) 88/A. §-ának (1)-(3) bekezdése,
an) 92 . §-a (2) bekezdésének h) pontja,
ao) 92 . §-a (6) bekezdésének d) pontja,
ap) 99/D . §-ának (7) bekezdése,
aq) 113/B-G. §-a és az [azt] azokat megelőző alcímek,

[ar) 113/C. §-a,]
[as) 113/D . §-a és az azt megelőző alcím,]
[at) 113/E. §-a és az azt megelőző alcím,]
[au) 113/F . §-a,]
[av) 113/G. §-a és az azt megelőző alcím,]
[aw)] ar 116. §-ának (4) bekezdése,
[ax)] !is) 117 . §-ának (1) és [(3)-] (4) bekezdése,

igazgatási szerv és"



at)117/A.§-a (1) bekezdésének második mondatában az „ingatlan" szövegrész,
au)117/A.§-a (1) bekezdésének harmadik mondatában „az ingatlan" szövegrész,
[ay)] av 134 . §-a;"

INDOKOLÁS

A módosítás lehetőséget ad a fenntartónak, hogy a személyi térítési díjak megállapítását
a korábbi évek gyakorlata alapján határozattal állapítsák meg . A fenntartó döntésén múlik,
hogy élni kíván-e a határozathozatal lehetőségével, vagy értesítéssel állapítja meg a térítési
díj at .

Az ellátottnál visszamaradó költőpénz %-os mértéke a szociális törvény kidolgozása óta
változatlan . Az ellátott térítési díj kifizetése után visszamaradó jövedelmének növelése
indokolt abban az esetben, ha a térítési díj megállapításakor az ellátott jövedelmén túl
vagyona is beszámításra kerül a térítési díj megállapításánál .

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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