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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tiszt lt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezd se és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények mó osításáról szóló T/3449. számon benyújtott
törvényjavaslathoz alább i
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

kapcsolodó
(a T/3449/28 . számú

módosító javaslato t
módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő :

1 . A Javaslat 45 . §-a következők szerint változik :

45 . §

Az Szt . V . Fejezete a következő Il3 . címmel és 119/C-119/D . §-sal egészül ki :

„IV. cím

Jövedelemvizsgála személyes gondoskodás esetében

119/C. (1) Az ellátás igénybevételét megel őzően a jegyző étkeztetés és házi

segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet,

idősotthoni ellátás esetében az ellátást igénylő havi jövedelmét megvizsgálja. A

jövedelemvizsgálatra a 10. és a 32-32/A. § szabályait is alkalmazni kell .

(2) A családhoz tartozó közeli hozzátartozóként a Ptk. 685. § b) pontja szerinti

személyeket és az élettársat kell figyelembe venni .

(3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján – tárgyévre szóló érvényességgel – igazolás t

állít ki az (1) bekezdés szerinti jövedele ő l . Az igazolás tartalmazza továbbá

a) az ellátást igénylő és a jö ledelemszámítás során figyelembe vett családtagok



természetes személyazonosító adatait ,

b) [az egy főre jutó havi jövedelmet az öregséginyugdíj-igazolás kiadásána k

időpontjában érvényes legkisebb összegének százalékában kifejezve] az egy főre jutó havi

jövedelmet a tárgyévi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában ,

kifejezve,

c) az igazolás érvényességi idejét.

(4) Ha az igazolást a jegyz ő a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, a z

igazolás étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylésekor a jővedelemvizsgálat során

figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható .

(5) A jövedelemvizsgálatot

a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás

igénylését megelőzően,

b) házi segítségnyújtás és idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője vagy a

szolgáltató a gondozási szükséglet megállapítását követően

kérelmezi a jegyzőnél .

(6) Ha a jegyz ő a kérelmező családjának jövedelmi helyzetét az igazolás kiállítása iránti

kérelem benyújtását megelőzően is vizsgálta, a három hónapnál nem régebbi adatok a

jövedelmi rászorultság vizsgálatánál felhasználhatók .

(7) Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló tényekben bekövetkezett változás a

tárgyévben a kiadott igazolás érvényességét nem érinti . Évközi jövedelemcsökkenés esetében

az igazolás kiállítása ismételten kérelmezhet ő .

(8) Az igazolás első alkalommal történő kiállítását követően az intézményvezető
minden év október 31-éig kérelmezi a szolgáltatónál, intézménynél ellátást igénybe vev ő
személyek következő naptári évre szóló igazolásának kiállítását .

119/D. § (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 igényl ő tulajdonában álló ingatlant és járművet,

valamint az ő t illető hasznosítható vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megel őző
18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregség i

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja .



(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladó részét jövedelemként kell figyelemb e

venni .

(3) A havi jövedelem számításakor a (2) bekezdés szerinti összeget 96 hónapra elosztv a

kell meghatározni és az ellátást igénylő havi jövedelméhez hozzáadni . "

INDOKOLÁS

A benyújtott Javaslatban szereplő megfogalmazás nem egyértelmű, illetve csak az öregségi
nyugdíjjal rendelkezőkre vonatkozik, pontosítás ezért szükséges

Budapest, 2007 . szeptember 22 .

Dr. Vidorné Dr. Szagi /C örgyi

(MSZP)
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