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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László 
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben 
Ít·ásbeli kérdés 

Tisztelt Elnök Úri 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012, évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekröl szóló

, 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124, § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92,§ 11.
pontja szerinti feladatkörében eljáró Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumát
vezető miniszterhez,

,, Vaiában azt tervezik, hogy teljesen lenullázzák a szociális segély összegét és ezzel még 
mélyebb szegénységbe tasdtsát: az érintett családokat?

Miként változott a foglclkoztatást ltelyetteslt{f támogatásban részesülők száma az elmúlt
években?"

címmel. A választ írásban kérem,

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóban megjelentek szerint a kormány tovább akarja szigorítani a szociális segély feltételeit
januártól, A Belügyminisztérium kidolgozott terve úgy módosítaná a szociális törvényt, hogy a
szociális segély, pontosabban a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) odaítélésekor a
közmunkásként szerzett bér teljes összegét számoljék bele a család jövedelmében.
Jelenleg a közmunkából származó bér FHT szintjét (22 800 Ft) meghaladó részét veszik
figyelembe, amikor eldöntik, hogy valaki jogosult-e a támogatásra vagy sem, biztosított-e a
megélhetése vagy sem. A tervezett módosítással azonban alig marad olyan család, ahol a nem
dolgozó Ielnöu jogosult lesz a segélyre.
A sajtóban megjelentek egy, a kormány oldalán szereplő tervezetre hivatkoztak, ám ez azóta
lekerült a honlapról.
Tekintettel arra, hogy egyre kevesebben részesülnek a.1. utóbbi években a juttatásban, kérdés az
is, hogy mi ,,haszna" lenne egy ilyen módosításnak, azon kívül, hogy családok tízezreit
nyomorítaná el még jobban a kormány.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól:
• Valóban azt tervezik, hogy teljesen lenullázzák a szocíális segély össz~gét és ezzel 

még mélyebb szegénységbe taszítsák az érintett családokat'! 
• Mi indokolja a kormány tervezett lépését? 
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• Milyen egyéb módosításokat terveznek még a szociális támogatások területén?
• Miként változott a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök száma

2010 óta megyénként, és országosan? Ezen belül:
o Mennyi volt az egyes években a támogatást kérők, és az elutasítottak

száma?
o Mennyi volt a támogatásban részesítettek havi átlagos száma?
o Mekkora volt az egyes években az egy före jutó átlagos összeg?
o Mennyit fordított a költségvetés az egyes években erre a támogatásra?

Várom megtisztelő és teljes körű válaszukat!

Budapest, 2018. szeptember 7.

h~~&-~-6
Bangőné Bm·bé1y Ildikó
országgyűlési képviselő

(MSZP)


