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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 40 . (1)
bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/5052 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A Javaslat 14 . §-a elmarad :

[14 . §

Az Szt . 115/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A házi segítségnyújtás egy órára es ő intézményi térítési díja nem lehet
kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1%-a .” ]

2 . A Javaslat 15 . §-a elmarad :

[15 . §

Az Szt. 116. § (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(4) Házi segítségnyújtás
a) térítésmentesen csak a 114. § (3) bekezdése esetében nyújtható,

b) személyi térítési díja esetében a 115 . (3) bekezdése szerinti csökkentés csak
akkor alkalmazható, ha az ellátott jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdí j
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülél ő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át .”]
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Indokolás

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a házi segítségnyújtásnál bevezessék a minimáli s
térítési díj rendszerét . Nem világos, hogy milyen költségvetési és ideológiai
megfontolások állnak a mögött, hogy egy kötelez ően nyújtandó alapszolgáltatásnál
lényegében alapjaiban zárják ki az ingyenes igénybevétel lehetőségét.
Ha az a probléma, hogy visszaéléseket követnek el a fenntartók, akkor ne a z
ellátottakkal fizetessék meg ennek az árát. Ez a hozzáállás jellemző egyébként a
kormány más intézkedéseire is .
Hangsúlyozni kell, hogy itt nem egy piaci szolgáltatásról van szó, hanem a z
önkormányzatok által kötelez ően ellátandó szolgáltatásról, amelyet a rászorulók
érdekében ír elő az állam illetve bíz rá más fenntartókra. Az, hogy bizonyos fenntartó k
tényleges szolgáltatás nyújtása nélkül vesznek fel költségvetési támogatást, nem a
gondozásra szoruló idősek hibája, sőt ők szintén ezeknek a visszaéléseknek az
elszenvedő i .
A Javaslat indoklás is felháborító : „a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok a z
indokolatlan ingyenes szolgáltatásnyújtás” . Milyen tapasztalatok? Honnan tudják a
minisztériumban, hogy melyik településen melyik ellátottnál indokolt vagy sem az
ingyenesség, amikor azt sem tudják országosan, hogy valójában kinek milyen fokú a
gondozási szükséglete, anyagi helyzete és kinél milyen gondozási tevékenységet látna k
el .

Abszurdnak tartjuk azt is, hogy még azt is megmondja a Javaslat, hogy mekkor a
jövedelem alatt lehessen csökkenteni a térítési díjat (mert ha még azt mondaná meg ,
hogy mely jövedelmi szint alatt kell mindenképpen csökkenteni, az érthet őbb lenne) .
Ezzel is végső soron az ellátottakat terhelik meg .

Mindezek miatt a fenti rendelkezések elhagyását javasoljuk.

Budapest, 2015 . június 11 .
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Korózs Lajbs

országgyűlési képviselő
(MSZP)

országgyű lési képviselő
(MSZP)
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