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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a honvédelmet érintő egyes törvények
módosításáról szóló T/9942 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/9942/16. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 31 .§-ával módosított Hjt. 126 .§-a (1) bekezdésének módosítását
javaslom :

„126. § (1) A hivatásos állomány tagja lakhatási támogatásra - a végleges letelepedés
esetét kivéve - a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében jogosult .,
különösen az alábbiak szerint [ . Lakhatási támogatásként különösen az alábbiak
nyújthatók]

a)

	

a minisztérium rendelkezése alatt lévő lakás bérlete, állami tulajdonú
lakás esetében a lakbér összegének megállapításával ;

b) magántulajdonba kerülő lakás megszerzésének anyagi támogatása
ba) kamatmentes kölcsönnel,
bb) vissza nem térítendő juttatással ;

C) vállalkozói (magánbefektetői), valamint önkormányzati tulajdonú lakás
bérlete esetén lakbértámogatás (kiegészítés) ;

d) lakás (lakrész) bérlete, albérlete esetén albérletidíj- hozzájárulás ;
e) lakással rendelkezők részére a rászorultsághoz igazodó mértékű

lakásfenntartási költségekhez való hozzájárulás ;
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a lakhatási gondok átmeneti megoldására
fa) egyedülállóak - beleértve a családjuktól távol élőket is - és
gyermektelen házaspárok, élettársak részére a minisztérium
rendelkezése alatt álló szálló, továbbá
fb) házaspárok, élettársak és a velük egy háztartásban élő gyermekük
részére a minisztérium rendelkezése alatt lévő családi (garzon) szálló
elhelyezés.

Indokolás

A feltételes módban kifejezett járandóság idézőjelbe teheti a jogosultságot . Ezért a
járandóságok esetében kerülendő a feltételes mód .

A Honvédelmi Minisztérium a taxatív felsorolásban nem szereplő lehetőségeket is lát
a lakástámogatások bővítésére, ezért indokolt, hogy a felsorolásban szereplő jogosultságok
nyájtósához a különösen jelzőt illessük .
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