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Hozzászólók  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Jelenlévők! Elkezdjük bizottsági ülésünket. Mindenkit sok 
szeretettel köszöntök. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket 
majd felolvasom a szavazás végén.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek bármilyen 
javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezzük, ha 
elfogadjuk a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi 
javaslatot. 

Közben megérkezett a jelenléti ív, akkor a helyettesítéseket felolvasom. Ágh Péter 
képviselő urat Stágel Bence képviselő úr helyettesíti, Bábiné Szottfried Gabriella képviselő 
asszonyt Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszony helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő 
urat Vincze László képviselő úr helyettesíti, Horváth Zoltán képviselő urat Csizi Péter 
képviselő úr helyettesíti, Tapolczai Gergely képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő 
asszony helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat Iván László képviselő úr helyettesíti, dr. 
Vas Imre képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti és Varga László képviselő 
urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti.  

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/10901. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Soron következik az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló T/10901-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető 
asszonyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről. 

Az ajánlás 1-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr. A tárca az ajánlás 1-es számú pontját nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki az 1-es pontot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 2-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 3-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja 
a tárca. (Jelzésre.) 

 
ELNÖK: Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Lehetne egy rövid indoklást hallani 

arról, hogy miért nem támogatja azoknál a módosító indítványoknál, amelyeknél „nem” a 
jelzés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Természetesen.  
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, itt az az 

álláspontunk, hogy a jövedelemhatár meghatározásánál ez egy minimumfeltétel, ettől 
alacsonyabbat nyilván nem határozhatnak meg az önkormányzatok, ugyanakkor a helyi 
lehetőségekhez mérten módjukban áll magasabban, máshogy meghatározni jövedelemhatárt. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a 3-as ponthoz. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 6-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 7-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja 
a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 8-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 10-es pontjáról a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Az ajánlás 12-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja 

a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azt kérdezném a tárca 

képviselőjétől, hogy látható-e az az összefüggés a 12-es módosító javaslatunknál, hogy mi, ha 
jól emlékszem, március 28-án beadtunk egy olyan törvénymódosító javaslatot, aminek az lett 
volna a lényege, amit ide tulajdonképpen leírtunk, és mi látjuk az összefüggést. De a 
kérdésem konkrétan erre irányul, hogy a tárca látja-e, hogy a lakókörnyezet rendben 
tartásának feltételeként szabjuk meg a segélynek a folyósítását; most ez annál is aktuálisabb, 
mivel itt ugye, most már összevont néven önkormányzati segélyről van szó. Tehát látható-e, a 
tárca lát-e a kettő között összefüggést. Azt még segítségképpen hozzáfűzöm, hogy a Fidesz-
KDNP bizottsági tagjai leszavazták ezt a jobbikos kezdeményezést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor főosztályvezető asszonyé a szó. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati segély krízishelyzetben adható segély lesz, 
ilyen feltételeket, együttműködési feltételt, a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó 
szabályokat nem tartunk praktikusnak előírni pontosan azért, mert, ha még a gyermek miatt 
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kerül, ne adj’ isten abba, hogy ilyen krízissegélyt kell adni, akkor az ő helyzete mindennél 
előbb való. És ez tényleg nem egy folyamatos támogatás alapvetően, hanem egy nagyon rossz 
helyzetben hirtelen szükséges pénz, vagy akár természetben nyújtott támogatás is lehet.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás nem volt, a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 13-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja, kérem, az jelentkezzen! (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Tartózkodás nincs. 16 igen, egyhangú szavazattal támogatta a bizottság a módosító javaslatot. 

Az ajánlás 16-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 17-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 9 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy esetleg még 
valamelyik ajánlási pontot kívánják-e megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor 
köszönöm szépen a részvételt a tárca részéről, és ezt a napirendi pontot lezártam. 
Viszontlátásra. 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak igénylésének méltányosságból történő újbóli 
lehetővé tételéről szóló határozati javaslat (H/10939. szám) (Sneider Tamás, Baráth 
Zsolt, Vágó Sebestyén és Bertha Szilvia (Jobbik) képviselők önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak igénylésének 
méltányosságból történő újbóli lehetővé tételéről szóló H/10939-es számú határozati javaslat 
tárgyalása. 

Előterjesztőként Baráth Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót. 
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Baráth Zsolt szóbeli kiegészítése 

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy rövid határozati javaslatról van 
szó. A következőt szeretném képviselőtársaimnak a figyelmébe ajánlani ezzel kapcsolatban. 
Egy állampolgári megkeresés alapján próbáljuk, szeretnénk megnyitni ezt a 2011-es törvényt 
újra, és azért folyamodtak hozzánk állampolgárok – az indoklási részből egy mondatot 
kiemelnék. A tárggyal kapcsolatosan érkezett állampolgári bejelentések egyöntetűen 
alátámasztják, hogy a jogosultak azért nem tudták kezdeményezni a munkaviszonyuk 
megszüntetését és kezdeményezni a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét, mert a 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem adott megfelelő tájékoztatást annak lehetőségéről és 
összes körülményeiről. És még a körülményekhez annyit, hogy különösebb költségvonzata 
ezen határozati javaslat életbelépésének nincs, ugyanis néhányszáz emberről lenne szó.  

Kérem, hogy támogassák ezt a határozati javaslatunkat. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Aki a H/10939-es számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás nem volt, a bizottság a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek 
mondanivalója vagy kérdése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a 
részvételt és további jó munkát kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


