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A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló T/3449. számú törvényjavaslathoz – a T/3449/26. számon benyújtott
módosító javaslathoz kapcsolódva – a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő:

A Törvényjavaslat 45. §-ában az Szí. 119/D. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerin t
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 ő t
illető hasznosítható ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését
megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja, 	 kivéve azt
az ingatlant, amely az ellátást igénylőnek, a vele egy háztartásban élő hozzátartozójának, vagy
a róla legalább egy éve gondoskodó, és vele egy háztartásban él ő személynek az állandó
lakóhelye.”

Indokolá s

Az idősotthoni ellátásra szoruló személyekkel szemben méltánytalan lenne, ha az általuk ,
vagy ráadásul az együtt élő családtagjaik, gondozóik által is használt, hivatalosan i s
lakcímként bejelentett lakást vagyonként kellene figyelembe venni . Ez sokszor
megoldhatatlan élethelyzetekhez vezetne, amikor az id ősotthonba költöz ő családtag lakásában
az őt addig gondozó személyek tovább szeretnének élni, ugyanakkor a lakást megvásárolni



q •
nem tudják. Egy ilyen lakás nem jelent értékesíthet ő vagyont, ezért javasoljuk az el ő terjesztő
által is támogatott módosító javaslat pontosítását, kiegészítését .
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