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Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ában az Szt . 37/B. §-a (1) bekezdésének az elhagyását javasoljuk :

[„37/B. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való
jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek min ősül, vagy
b) az 55 . életévét betöltötte, vagy
c) legalább három kiskorú gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
d) a települési önkormányzat (3) bekezdés szerinti rendeletében meghatározot t

feltételeknek megfelel ,

rendszeres szociális segélyre jogosult .

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúa k
ellátására való jogosultság megállapítását követ ően következik be, a jogosult részére a
rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének id őpontját követő hónap első
napjától kell folyósítani .

(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakon túl – a
közfoglalkoztatási tervben meghatározott közfoglalkoztatás mértékének, valamint a
helyben elérhető, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények [Gyvt . 41 . § (3)
bek.] figyelembevételével – rendeletében a 35 . § (1) bekezdésében foglaltak teljesítés e
alól további mentesítési feltételeket állapíthat meg

a) a közösség érdekében végzett, keresőtevékenységnek nem min ősülő feladatok
ellátására, illetv e

b) az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek a közfoglalkoztatásban történ ő
részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentáli s
állapotára tekintettel.
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(4) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel megsz űnik, az aktív korúak
ellátására való jogosultságot felül kell vizsgálni . Ha a felülvizsgálatra az (1) bekezdés a)
pontja szerinti feltétel megszűnése miatt kerül sor, a 33. § (1) bekezdésének f és g)
pontja szerinti, az előzetes együttműködés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket nem
kell alkalmazni.]"

Indokolá s

A fentiekben felsorolt rendelkezéséket nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozni .
Kérdéses, hogy kinek a hatáskörében fog majd annak megállapítása tartozni, hogy pl . ki
minősül mentálisan kevésbé alkalmasnak, vagy az, hogy a kizáró vagy korlátozó család i
körülmény fogalma mit takar.
Ezzel egyidejűleg a rendszeres szociális segélyre jogosultnak a módosító javaslatunkna k
megfelelően csak az egészségkárosodott személyek minősülnének, indokolatlan ennek a
körnek a további bővítése .

Budapest, 2008 . november 24 .
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