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Szili Katalin úrasszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 9i .§.-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27.§-a szerinti
jogomnál fogva kérdést kívánok intézni

Dr. Horváth Ágnes
egészségügyi miniszter asszonyhoz

„Miért értékelik le az eltartott háziasszonyokat, ha a jogosultságaikat kell
megállapítani, és miért értékelik fel őket - ha fizetésre kötelezettek?"

címmel.
A kérdésre írásban várom a választ!

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az év elején vezette be a kormány a szociális jogosultságok területén a korábbi
egy főre jutó jövedelem helyett az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem fogalmát .
Ennek megfelelően - idézzük a szociális és munkaügyi minisztert - az a háztartás
kaphat támogatást, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét . Egy háztartáson belül csak az első
felnőtt számít egy fogyasztási egységnek, a többieket ennél kisebb szorzószámmal
veszik figyelembe a támogatás kalkulálásánál ." A kormány is, és a szóvivője is
kijelentette, hogy a jogosultságok területén az az igazságos, ha a háztartásban élő
második felnőtt csak o,9 első felnőttet ér, a harmadik felnőtt pedig csak o,8 első
felnőttet. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény megváltozott
preambuluma is leszögezi, hogy, idézem - ,,, a jogosultság elbírálása nem az egy főre,
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hanem a fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik, és a támogatási
összeg is e szerint kerül megállapításra" .

Ez év április__ elsejétől a családban élő eltartottak után is fizetni kell
társadalombiztosítási járulékot. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján
közzétett rendelet viszont mellőzi a szociális törvény eltartottakra vonatkozó
viszonyítási normáit, és egyértelműen leszögezi, hogy a települési önkormányzat
polgármestere kérelemre az egy főre jutó családi jövedelem összegéről állít ki
Hatósági Bizonyítványt, és ez az egy főre jutó jövedelem lesz a 9 százalékos járulék
kivetésének a jövedelem-alapja . Köznapi nyelven szólva ez annyit jelent, hogy a
háziasszonyok csak o,8 - 0,9 egységnyi felnőttnek számítanak a kormány szemében,
ha a jogosultságaikat kell meghatározni, de rögtön egyenjogúvá válnak, és egy
felnőttnek számítanak, ha a kormány a fizetési kötelezettségeiket állapítja meg.
Rendkívül igazságtalan ez a kettős mérce, és méltánytalan ez a nagymértékű, 20-25

százalékos különbségtétel ugyanazon személyeknél a jogosultságok és a
kötelezettségek megállapítása területén .

Mit kíván Miniszter Asszony tenni a háziasszonyok jogainak és
kötelezettségeinek az azonos mércével történő megállapítása érdekében?

Budapest, 2007- május 21 .

Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő
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