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Módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése alapján az „Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási
intézmények állami átvételéról és egyes törvények módosításáról” szóló T/8889 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat a következ ő új 17. §-al egészül ki, a további §-ok számozása és a
hatálybalépésre történő hivatkozás ennek megfelel ően változik (az új 17. §
hatálybalépésének időpontjára a főszabály vonatkozzon) :

,,17.

Az Szt . 57 . § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)A szociál- és nyugdíipolitikáért felelős miniszter a százötven férőhelyesnél
nagyobb, megszűnt bentlakásos	 intézmény ingatlanában — a működési	 engedély
visszavonásától számított három hónapon belül — létrehozott bentlakásos intézmény, illetv e
székhely, telephely esetén mentesítheti a fenntartót a (3) bekezdés szerinti, százötven f ős
férőhelyszám-korlát alól . A mentesítésre az új fenntartó kérelmére, az ellátottak folyamato s
ellátása érdekében, különösen indokolt esetben kerülhet sor . Nem adható mentesítésa
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi fér őhelyek
kiváltásáról szóló, 2011—2041 . évre kidolgozott stratégiai program keretében kiváltott ápolást-
gondozást nyújtó szociális intézmény, illetve székhely, telephely esetén .”"

2. A törvényjavaslat a következ ő új 23 . §-al egészül ki, a további §-ok számozása és a
hatálybalépésre történő hivatkozás ennek megfelel ően változik (az új 23 . §
hatálybalépésének időpontjára a főszabály vonatkozzon) :



"23.

Az Szt . 127/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Bentlakásos intézményi ellátás esetén nem kell az egyházi kiegészít ő támogatás t
megtéríteni, ha az alól a szociál- és nyugdíipolitikáért felelős miniszter a megtérítésre kötele s
fenntartót mentesíti . A mentesítésre a megtérítésre köteles fenntartó vagy az új fenntartó
kérelmére akkor kerülhet sor, ha a kérelemmel érintett intézményekben, illetve székhelyen é s
telephelyeken összesen legalább ezer betöltött férőhely van, és a mentesítést az ellátottak
folyamatos ellátása különösen indokolja. Ha az új fenntartó több megtérítésre kötele s
fenntartótól vesz át intézményt, illetve több megtérítésre köteles fenntartó intézményé t
alapítja újra, az ezer betöltött fér őhelyet megtérítésre köteles fenntartónként kell vizsgálni .'

Indokolá s

A szakminiszter abban az esetben, ha a százötven fér őhelyesnél nagyobb bentlakásos
intézményben a megszűnést, illetve a működési engedély visszavonását követő három
hónapon belül létrehoznak intézményt akkor mentesítheti az új fenntartót a százötve n
férőhelyes korlát alól . A szociális törvény 57 . § (4) bekezdése helyébe lépő rendelkezés csak
abban az esetben működik, ha az ellátottak érdeke nem sérül, és különösen indokolt ese t
elbírálására kerül sor .
A szociális törvény további módosítását ugyancsak az indokolja, hogy a törvény 127/ A
szakaszát kell egy új bekezdéssel kiegészíteni . Ennek lényege, hogy az egyházi kiegészítő
támogatás megtérítése alól a kötelezettet az ágazatért felel ős Miniszter mentesíti . Ebben az
esetben külön kikötés, hogy legalább ezer betöltött férőhellyel rendelkezzen az intézmény, és
ezt az ellátottak folyamatos ellátása különösen indokolja .

Budapest, 2012 . november 5 .
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