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r Eti hivatala

IS s i ,
Az Országgyű lés

Ifjúsági, szociális és ssaládtigyi

	

1008 DEC 0 3 ,bizottsága"kszsi :

T/6647/. ..

Bizottsági módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben,

Tisztelt Elnök Asszony t

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/6647 . számú
törvényjavaslathoz az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő új 8. §-sal egészül ki, egyidej űileg a törvényjavaslat további
§-ainak számozása és a hivatkozások értelemszer űen módosulnak :

Az Szt. 117113. $-a helyében következőrendelkczcs1é ;

,.1178.	 <l)Az ellátást i én lő vagy a térítési díjat meefizcíő más személv írásban
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési diijal azonos személyi térítési díj ineafzetését .
Ebben az esetben a 116. $ (1) és (3) öckezdésében_ularnint a 117. $ (2) bekezdésében
fa Ialtakat nem ke

	

1 al arni továbbá	 nem kell elvégezni a 119/C-119/D .	 szerinti
jövedelemvizsgálatot -

(2) Ha az (1 ) bekezdés szerinti esetben	 azellátásra. szolgáltatásra a mindenkori költségvetés i
tőrvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az ellátottat a
legmagasabb iövcdclmi kategóriába tartozóként kellfigyelembevenni,""
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény jelenleg kötelező
erővel korlátozza a személyi térítési díj összegét az ellátást igénybe vevő jövedelmének
bizonyos százalékában. A módosító javaslat révén lehetővé válik, hogy az ellátott vagy a
helyette a személyi térítési díjat megfizető személy írásban vállalhassa az cinkeltségbő l
számított intézményi térítési díj összegével megegyező személyi térítési dij megfizetését .
Ebben az esetben az ellátott mentesül a hatósági jövedelemvizsgálat kötelezettsége alól is .

Budapest, 2008. december 3 .
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