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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Qrszigyrilés elnökéne k

Hely ben

Tisztelt Elnök Asszonyi

A HáTCZabály 94. §-ának (I) bekezdése es 102. §-ínak (I) bekezdése alapján az egyes
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T16647 . SZÁMÚ

törvényjavaslathoz az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti aló :

A törvényjavaslat a következő 5. §-sal egészúl ki, egyidejűleg a törvényjavaslat további §-
ainak srái-r ► ozúsa és a hivatkozások értelemszerűen módosulnak:

Az Szt . 11 . Fejczctcne i, címe a következő 26/A . $-sal eaésaül kí :

IAA

Az Országgyűlés
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Ifjúsági, szociális és családügyi
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26/A.. • 1 A 25 .

	

4 bekc d6sébcn me :.határozott szociális ellátásban részesülő -zcrncl

az

	

átá a terhére előle_ kifizetését kérelmezheti a e ötöl . A kérelem a a_cJanit s

időtartama alatt a hóian 5 . napjától 25. nanjáig nvújtható be.

(21 l3lő lealcént a folyósított ellátás haviösszegéneklegfeljebb 50%-a. kérelrtiezhető .

3 Az elóleet a 'e ő a kérelem ben ü"tásának id ő on "átt5l számított három munkana n

belül — a kérelmezett összeg 100 Ft-ratörténfelfelé kerekítcsvel — egyszerűsített
határozattal álla pítja meg.
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(41 Az elő leget a folyósításra kerülő ellátás – közfo lalkoztatás esetén a közfo ' alkoztatásból
szíirnaazó havi kereset összege – terhére, hat egyenlő részletben kell levonni. A levonás az
előleg kifizetését közvetlenül követe fő tyósítással kezdődik .

5 Az előle teles össze_ ck levonásái ú'abb előile nem álla ítható me

(fi) Amennyiben a szociális ellátásra való jogosultság az előleg teljes levonását megel őzően
szünik meg, az ellátásban részesült személy még fennálló tartolásának visszafizetésea
íogosultsáa _megszűnésének naniával cavősszegben válik esedékessé. Ha az ellátásban
részesült szerinély a tartozás elengedését. vagy részletekben történő visszafizetését kérelmezi,

a 17. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Ha az ellátásra val ó
jogosultság a jogosult, továbbá ápolási dij , esetén az ápolt halála miatt szűnik meg. a tartozást
nem kell visszafizetni ."

INDCiKOLÁS

Magyarországon az egyre jelentősebb mértékben elterjed ő uzsorakölcsönök ellehetetlenítik a
társadalom leginkább rászoruló rétegeit . A havi rendszerességgel járó szociális transzferek
ugyan hozzájárulnak a mindennapi megélhetés biztosításához, azonban nem alkalmasak vis
maior körülmények, hónap közben fellépő váratlan kiadások kezelésére, mely esetekben a
jövedelmi szegénységben él ők szárvára nem marad más lehetőség, mint jelentős kamatra
magánkölcsönt felvenni . E súlyos terhet jelentő „megoldási mód” és az ezzel kialakuló
adósságspírál elkerülésére kínál alternatívát a havi rez►dSzeretséggel járU srUciáIis elIátá ok
terhére adható előőleg rendszere, amely hónap közben történő kifizetéssel nyújt segítséget a z
azt igénylő rászorultak számára.

A törvénymódosítás alapján a havi rendszerességgel folyósított ellátások terhére az ellátásban
részesülő személy kérelme nyomán előleg kifizetésére nyílik lehetőség, amelynek összege az

igénylő számára folyósított ellátás havi összegének maximilm 50 %-a . Az előleg a havi

rendszem szociális ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj )
terhére vehető igénybe. Az előleg összegét 100 Ft-ra felfelé kerekítve kell meghatározn i
abban az esetben is, ha igy az előleg összege meghaladja a rendszeres ellátás havi összegének
felét .

Az elő leg iránti kérelmet a jogosult a telepütési önkormányzat jegyz őjéhez nyújthatja be a
tárgyhóriap 5 . és 25 . napja között, annak érdekében, hogy a kifizetésre ténylegesen még a
tárgyhónapban, a havi rendszeres folyósítástól eltérő időpontban, illetőleg a levonás
megkezdésére a tárgyhónapot kővető hónapban sor kerülhessen.

Az előlegről a jegyző a kérelem benyújtását követ ő 3 munkanapon belül egyszerűsített
határozat formájában dönt. Az egyszerűsített határozatnak tartalmaznia kell a levonás időbeni
ütemezését is . A levonás az elölelt kifizetést követő hónaptól kezdődik, futamideje 6 hónap ,
amely alatt az igénylő havi rendszeres szociális ellátásának terhére levonásra kerülnek a
megállapított, a futamidő minden hónapjában egyenlő összegű részletek .
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A felvett előleg Ievonásának időtatiama alatt újabb el őleg igénylésére ninos lehetőség,
Közfoglalkoztatás esetén az esedékes havi levonást a közfoglalkoztatásból származó havi

kereset terhére érvényesíti a telepillési önkormányzat jegyz ője .

A havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultság megsz űnhet az előleg levonására
rendelkezésre álló időtartam alatt . Ebben az esetben a jogosultság megszűnésének

határnapjával az előleg visszafizetése egy összegben válik esedékessé . Az Szt. 17_ § (4)
bekezdésének alkalmazásával a települési önkormányzat jegyz ője — amennyiben a fennálló
tartozás megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné — az ügyfél kérelmére
csökkentheti vagy elengedheti a megtérítendő összeget, továbbá engedélyezheti a

részletfizetés lehetőségét. A rendszeres ellátásra való jogosultság megszűnhet a jogosul t

halálával is, amelynek bekövetkeztével egyidej űleg megszűnik az előleg visszafizetésének
keltelezettsége is, az nem képezi a hagyatéki terhek részét .

Budapest, 2008 . december 3 .
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