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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján „az egyes szociális
tárgyú törvények módosításáról” szóló T/3449 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/3449./8./1. számú módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és e § eredeti (2)-(4)
bekezdésének számozása (3)-(5) bekezdésre változik :

„(2) Az Szt . 4. §-a (1) bekezdésének b)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

fE törvény alkalmazásában

„b)vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan-jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

ba)külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkor i
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

bb)együttes forgalmi értéke az ör gségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéneka
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultság i
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintet t
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű iog, amely az általa lakott ingatlanon ál l
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű:”



Indokolás

A jelenleg hatályos törvény szerint nem jár rendszeres szociális ellátás annak, akinek a

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 20-szorosát meghaladó jármű, pl egy 550

ezer forint értékű személygépkocsi van a tulajdonában. Véleményünk szerint egy ilyen

forgalmi értékű járművel rendelkező személy ma Magyarországon nem tekinthet ő vagyonos

embernek, még akkor sem, ha szociális ellátás odaítélésérő l van szó A gépkocsi nagyon so k

esetben az egyedüli lehetőséget jelenti azok számára, akik a szociális segély helyett munkával

szeretnék megélhetésüket biztosítani . Kapcsolódó módosító indítványunk a vagyoni érté k

jelenleginél reálisabb megítélését indítványozza, mind a külön-külön számított értéknél, min d

az együttes értékszámításnál .

Budapest, 2007 . szeptember 28 .
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