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Dr. Szili Katalin asszony
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális
tárgyú törvények módosításáról” szóló T/3449 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/34491.50.sz. módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 45 . §-ában az Szt . 119/D. §-a a következők szerint változik :

„119/D. § (1) Idősotthoni ellátás esetében – a jövedelemvizsgálat keretében – a jegyz ő
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 őt illető hasznosítható vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző
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 vagyonba nem számít bel e

a) a tizenötmillió forintot el nem érő forgalmi értékű ingatlan,

b) az ajándékozás útján, az (1) bekezdésben meghatározott id őn belül átruházott lakóingatlan ,

ha a megajándékozott tulajdonában nincs és nem is volt lakóingatlan, tovább á

c) az a lakóingatlan, amelyet a kérelmező közeli hozzátartozója kizárólag lakás céljára

használ .

(2) ( Az (1) bekezdés szerinti vagyon együttes értékének az öregségi nyugdí j

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladó részét jövedelemként kel l

figyelembe venni .



(3) (4) A havi jövedelem számításakor a [(2)] (3) bekezdés szerinti összeget 96 hónapra
elosztva kell meghatározni és az ellátást igényl ő havi jövedelméhez hozzáadni ."

Indokolás
A kapcsolódó módosító indítványunk azt a célt szolgálja, hogy a vagyonvizsgálatbó l

kikerüljön a 15 millió forintot el nem érő forgalmi értékű ingatlan, valamint az az ingatlan,
amelyet ajándékozás útján 18 hónapon belül úgy ruháztak át, hogy a megajándékozott
tulajdonában nincs és nem is lakóingatlan, továbbá az a lakóingatlan, amelyet a kérelmez ő
közeli hozzátartozója kizárólag lakás céljára használ . Kapcsolódó módosító indítványunk
olyan élethelyzetet kíván bevonni a mentesítési körbe, amely különösen a városban él ő idő s
emberek és közeli hozzátartozójuk élet- és vagyonviszonyait tükrözi .

Budapest, 2007 . október 1
1

4
Dr. Heintz Tamá s

Hirt Ferenc

Prof. D

	

'n László

Kelemen András

ernát

	

ikó

Dr - , t'trai Má a

Ékes Ilona

Bencsik János

seré ye"s Pé

Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g

Kereszténydemokrata Néppárt


	page 1
	page 2

