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2015. március 2.
kapcsolat.hu

VÉGE AZ ÁPOLÁSI DÍJNAK! Ma délelıtti Igazságügyi Bizottsági ülésen a Fideszes többség
nem támogatta Korózs Lajos ápolási díjra vonatkozó módosítását.

„Dr. Kövér László úrnak az Országgyőlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekrıl szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggı
egyes törvények módosításáról szóló T/3115. számú törvényjavaslathoz az alábbi
módosítójavaslatot
terjesztjük elı:
A 1. § (2) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-át kiegészítı rendelkezés az alábbiak szerint módosuljon:
„(2) Az Szt. 45. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását
végzı személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú
jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minısül[, ha az ellátás önkormányzati
rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésrıl szóló
törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át].””

Indokolás Ma azzal a címmel jelent meg egy hír, hogy „Nem szőnik meg a méltányossági
ápolási díj”. Ez tényszerően nem igaz, mert 2015. március 1-jétıl, kifutó jelleggel, de
megszőnik a méltányossági ápolási díj.
Ami a mai hírekben megjelent csupán egy korrekció a tavaly elrontott törvénycsomagban.
Ettıl még nem oldódik meg annak a többszázezer családnak a helyzete, akiktıl a jövıben
elveszik a támogatását. Errıl és több más szociális támogatás megszüntetésérıl a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, tavaly
decemberben elfogadott 2014. évi XCIX. törvény rendelkezik. Mindezek helyét az un.
települési támogatás veszi át. Ez esetenként – helyi szabályozástól függıen – pótolhatja a
korábbi ellátást is, ám az ellátás összegét garantáló rendelkezés immár hiányzik. A tavaly
1

elfogadott változások miatt kérdésessé vált, hogy azok, akik a jövıben is kapnak segítséget
az önkormányzattól a nagykorú hozzátartozó ápolásához, jogosultak maradnak-e
egészségügyi szolgáltatásokra és szolgálati idınek számít-e majd az ellátásuk. A mostani
módosítás csupán ezt a kérdést kezeli. De csak akkor, ha az önkormányzat által adott
ellátás összege eléri az alapösszeg 80%-át (23 600 Ft), ami a korábbi ellátás minimális
összege volt.
Most annak érdekében kezdeményezzük a törvényjavaslat módosítását, hogy ne csak akkor
legyen biztosított a „tb” jogosultság, ha eléri ezt a szintet az ellátás összege, hanem
egyéb esetben is, hiszen nem tudhatjuk, hogy mely önkormányzat lesz képes ezt a szintet
biztosítani.
Ezzel együtt érdemes kitérni arra is, hogy kézzelfogható jelei vannak a kormány
antiszociális társadalompolitikájának. Az adatokat vizsgálva méltányosság ápolási díjra és
közgyógyellátásra már régóta egyre kevesebbet költenek az önkormányzatok. 2010-ben
még 4,3 milliárd forint jutott arra, hogy a nagykorú hozzátartozóik ápolását végzık
méltányosságból ellátást kapjanak, 2013-ban már csak 2,6 milliárd. Ez a nagyjából 10 ezer
fıt érintı ellátás márciustól megszőnik. A helyébe lépı települési támogatás semmilyen
kitételt nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet az ellátás legkisebb összege.
Tehát akár csökkenhet is az ápolásra adott támogatás. De az is lehet, hogy sok helyen
megszüntetik, mert nincs rá pénz (erre utal több helyi rendelete-tervezet is). Honnan is
lenne pénz, amikor a Széll Kálmán-terv II. miatt, már 2012-ben a méltányossági segélyek
rossz elosztására hivatkozva nagyjából 10 milliárd forintot vontak el az önkormányzatok
segélykasszájából, holott a válság közepette éppen hogy bıvíteni kellett volna a szociális
juttatásokat. Az idei költségvetés pedig több mint 40 milliárdot vett ki a szociális segélyek
kasszájából az elızı évhez képest.
Budapest, 2014. február 25.
Korózs Lajos országgyőlési képviselı MSZP
(Forrás: http://kapcsolat.hu/cikkek/ezreknek-meg-ervenyes-taj-szama-sem-lesz)
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