
04 04/05 HÉ . 12 :18 FAX 36 1 441 6974

ORSZÁGGYLJI:ÉS1 K.ÉPVISELŰ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

OGY KTB
	

->->-> IROMÁNY-NYILV
	

U007

ürSZágglyaws Hlvatala

komanywAm -r/ew q"' /,a
l=rkezett: 2006 APR 0 5.

Módosítóiavastat

Tisztelt Tinink Asszony!

A Házszabály 94 . §-inak (1.) bekezdése alapj&nA tdrsadalombiztosAW nyugeLMMsrdl szólt 1997.
évf LXXXI. hírvény, valamint az egyes szociális törvények módosltásdról szálé 2003 . évi IV
törvény m6doshásdról sz61ó T19640 . száma törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1. A tárvényjavaslat 2 . §-ónak alábbi módosítását javasolom:

„2. § A Tny. 6/A. §-ónak (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„[6/A. §] (4) A tizenharmadik havi nyugdíjat a jogosultak részére évente két részletben -
legkésbbb május, illetve november hónapban - kell folyósítani. Az else részletnek
folyósításra kerülő összege megegyezik a tárgyhavi nyugellátás isszegének
a) 25 százalékával 2004, évben,
b) 37,5 százale;kóva12005. évben,
c) 50 százalékával 2006, évtől .
A tizenharmadik havi nyugdíj november hónapban folyósításra kerülő összege megegyezik a
(2) bekezdés szerinti tárgyévi összeg és az [május hónapban) első részletként folyósított
[rész]összeg külünbázctével . Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév
november havi nyugellátás összegének a (4) bekezdés a)--c) pontja szerinti mértékénél ."

2. A torvényjavaslat 4 . §-ának alábbi (3) bekezdéssel va16 kiegészítcsét javar>olom :

(3) A Tnv. 6/A. 4 (4) bekezdése alapión járó tizenharmadik havi nyugdíj első részletét 2004,
évben április 30-ig kel?, fojvósítani .

Indokolás

Az ez évi áremelések drámai következrndnyekkel jártak, járnak a nyugdíjasokra nézve . A
nyugdíjasoknak nagy szükségük van a tizenharmadik havi nyugdíj mihamarabbi kifizetésére, ebből
legalább a megemelt gázszámlák, a megemelt villanyuAmlák és az árbefagyasztás ellenére is 20-30
százalékkal megemelt gyógyszerszámlák egy részérc futja majd .
Annak érdekében, hogy ezeket a drámai kk5vctkezm6nyeket enyhits0k, azt indítványozzuk, hogy már
az áprilisi nyugdíjjal együtt kapják meg a nyugdíjasok az idei tizenharmadik havi nyugdíj esrd6kes
résztekét .
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A törvényjavaslat 2 . §-a ugyan azt tartalmazza, hogy
„legkésőbb május hönapban" 1011 kifizetni a

tizenharmadik havi nyugdíj első részletét - amely az elvi lehetőségét Megteremti az áprilisi
kifizetésnek -, azonban a harmadik, mondatból világosan kiderül a kormány a májusi kifizetésre
vonatkozó szándéka, hiszen itt a „májusban folyósított részösszeg'-röl szól .

Budapest, 2004 . aprilis 5 .

Dr. Szabö Erika

Dr . Simon Miklós

r

ü~lt-ést Miklós

Fldesz -- Magyar Polgári Szövetség
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