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Az Ön által feltett „Milyen tervei vannak a kormánynak a szociális kártyával kapcsolatban? ”
című írásbeli kérdéssel összefüggésben miniszter úr nevében és megbízásából az alábbiakró l
tájékoztatom.
A Kormány elkötelezett abban, hogy az egyes családok számára biztosított szociális ,
gyermekjóléti ős családtámogatási juttatásokat átláthatóvá és nyomon követhet ővé tegye .
Ennek megfelelően tárcánk hozzálátott annak megvizsgálásához, hogy milyen feltételek
mentén lehetne a közpcnzböl finanszírozott ellátások célhoz kötöttségét növelni . Ezen tál azt
is vizsgáljuk, hogyan lehetne a visszaélések számának csökkentése mellett az ellátások
rendeltetésszerű felhasználását biztosítani . A feladat megvalósítása érdekében — az egye s
ellátásokat megállapító szervek bevonásával — megtörtént az olyan statisztikai adatok é s
információk felmérése, amelyekre a Központi Statisztikai Hivatal Országos Statisztika i
Adatgyűjtési Programja nem terjed ki, azonban a juttatások rendszerének átfog ó
felülvizsgálata, a problémát jelentő gócpontok feltérképezése szempontjábó l
nélkülözhetetlenek. A Kormány az ellátástervezés célzottságának, hatékonyságának javítását,
az ellátásokra való jogosultság ellenőrzésének egyszei-iísítését kiemelten fontos feladatnak
tartja . Ennek érdekében a szociális szolgáltatások területén. már bevczettiik, és működik a
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevev őkrő l (KENYSZZ) . Az Új
Széchenyi Terv részeként a »Központi szociális információs fejlesztések" című kiemelt
projekt egyik kornponensvel sor kerül a jegyzői és járási hatáskörben nyújtott szociális é s
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának kialakítására .
2013- elején a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megvalósításában megkezd ődött a
projekt végrehajtása. A fejlesztés ütemezéséhez igszoctóan, a rendszer bevezetése — 201 3
második felében — a szociális törvény hatálya alá tartozó pénzbeli ellátásokkal kezd ődik. Míg
az egységes rendszer bevezetése 2014-re várható .
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