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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján az „ az egyes szociális

és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/6647 . számú törvényjavaslathoz a
következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a T/6647/9. sz. módosítójavaslathoz)

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 8. §-sal egészül ki, a korábbi §-ok számozása enne k
megfelelően változik:

„g• §

Az Szt . a következő 68/B. §-sal egészül ki :

„68/B. § (1)Ha az idősotthoni ellátást igényl ő személy egészségi állapota vagy személye s
körülményei az ellátás	 halaszthatatlan	 biztosítását	 teszik	 szükségessé,	 az	 ellátás	 az
intézményvezető döntése alapján határozott id őre, de legfeljebb három hónapra – a gondozás i
szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható .

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a96/B.,illetve94/D.§ szerinti megállapodást határozot t
időre kell megkötni, és a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális szakért ői szerva
határozott időtartam leteltéig nem állapítja meg a68/A. § (3)bekezdése szerinti gondozás i
szükségletet, az ellátást meg kell szüntetni. A Qondozási szükséglet vizsgálata az ellátá s
megkezdését követően kezdeményezhet ő .

(3)Azellátott119/C-119/D.§ szerinti jövedelemvizsgálatát a (2) bekezdés szerinti határozot t
idő tartam alatt úgy kell kezdeményezni, hogy – a gondozási szükséglet megállapítása esetén – a
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határozott időtartam leteltével az ellátott személyi térítési díja a jegyz ő által kiállított igazolás
alapján legyen megállapítható ."

Indokolá s

Az azonnali felvétel lehetőségének megteremtésével a módosító javaslat lehetőséget biztosít arra ,
hogy indokolt esetben a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is megkezdhető legyen az igénylő
intézményi ellátása. A felvételt követően a gondozási szükséglet, illetve a jövedelem vizsgálatá t
is meg kell indítani. Amennyiben a gondozási szükséglet vizsgálat 4 órát meg nem halad ó
gondozási szükségletet megállapító szakvéleménnyel zárul, a szolgáltatást meg kell szüntetni . Az
átmeneti ellátás idejére, az ellátottal kötött határozott idej ű megállapodás idő tartamára a fenntartó
az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának alacsonyabb normatíva kategóriájához tartoz ó
normatív hozzájárulást igényelheti . A megállapodásban meghatározott id ő leteltét követően már a
jegyző i igazolás alapulvételével kell megállapítani az igénylő által fizetendő személyi térítési díj
összegét, illetve az ebben foglaltak szerint részesül a fenntartó normatív hozzájárulásban .

Budapest, 2008.december 2 .
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