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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése alapján az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
szóló T/10901 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

I . A törvényjavaslat 3 .* (1) bekezdésében szabályozott Szt. 47. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül [természetbeni szociális
ellátás formájában] szociális kártyára történő jóváírással illetőleg egyéb pénzhelyettesítés i
eszköz formájában kell folyósítan i

a) a rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatást
b) a lakásfenntartási támogatást, és
c) az önkormányzati segélyt .

[nyújtható.]"

II. A törvényjavaslat 3 . § (2) bekezdésében szabályozott Szt. 47. (3) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„(3) [Természetbeli ellátás]	 Egyéb pénzhelyettesítő eszköz különösen az Erzsébet-utalvány,
az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzem i
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a család i
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segít ő támogatás, amennyiben azt nem
közvetlenül készpénzben folyósítják az arra jogosultnak.”



III.A törvényjavaslat a következő új 6. §-sal egészül ki, ezzel egyidej űleg az azt követő
paragrafusok számozása értelemszer űen módosul :

Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következő új z) ponttal egészűl ki :
((1)Felhatalmazást kap a Kormány. hogy megállapítsa)

z) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások szociális kártyára történő jóváírásának
és egyéb pénzhelyettesítő eszköz formájában történő fogyósításának részletes szabályait."

IV. A törvényjavaslat 9 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Hatályát veszti az Szt. [46. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés.]
a)46. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés
b) 47.	 (2), valamint (2a) bekezdése”

Indokolás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom alapvető célja egy átlátható, igazságos, célzott a
rászorultsági elven alapuló segélyezési rendszer kialakítása . Ennek első lépése lehet a
szociális kártya és pénzhelyettesítő eszköz alkalmazása, mely egyszerre tenné átláthatóvá és
alakítaná ki a célzott kifizetés lehetőségét. Emellett megakadályozható lenne az egyre
növekvő uzsora bűncselekmények további terjedése, a botlocskázás, az öregezés
megszüntetése.

A szociális kártya bevezetésével és annak kormányrendeleti szint ű szabályozásával
feleslegessé válnak a 47 . § (2) és (2a) bekezdésének rendelkezései, melyhez tartalm i
összefüggés okán szükségessé válik a törvényjavaslat 9 . §-ának módosítása .

Budapest, 2013. május 7 .

aráth Zsolt Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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