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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbély
Ildikó (MSZP) képviselő., Valóban azt tervezik, hogy teljesen lenullázzák a szociális segély
összegét és ezzel még mélyebb szegénységbe taszítsák az érintett családokat?Miként változott
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúltévekben?" K/1336.
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. szeptember 24.
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett képviselő ,, Valóban azt tervezik, hogy teljesen lenullázzák a szociális
segély összegét és ezzel még mélyebb szegénységbe taszítsák az érintett családokat?Miként
változott a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt években?"
című írásbeli kérdésére - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi
választ adom.

A kormány szociálpolitikájának kulcseleme, hogy minden munkaképes embernek legyen
munkája, mert hosszútávon a munka tud megvédeni a szegénységtől. Ebben óriási előrelépés,
hogy ma már jóval több, mint hétszázezer embernek van munkája, mint 2010-ben.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek száma az elmúlt években
jelentős mértékben csökkent. E csökkenés javarészt a kedvező munkaerő-piaci folyamatoknak
tudható be, amelyek eredményeként a korábban segélyben élő személyek ma már a
munkaerő-piacról képesek biztosítani maguk és családjuk megélhetését.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a kedvező munkaerő-piaci folyamatok hatására a
korábban segélyben élők ma már a munkaerő-piacról képesek biztosítani maguk és családjuk
megélhetését. 2010 óta a korábbi felzárkóztatáspolitika helyett felzárkózáspolitikát folytatunk:
míg Önök csak abban tudtak gondolkodni, hogy segélyekkel tartsák lélegeztető gépen a
nehezebb sorsú állampolgárokat, mi kiszámítható jövőt, munkalehetőséget lehetőségeket
biztosítunk nekik.

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok elérhetőek a Központi Statisztikai Hivatal oldalán,
valamint a Szociális Statisztikai Évkönyvben.
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