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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgy űlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
szeptember 9-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az El őterjesztő képviselőjének a határozati javaslatho z
fűzött szóbeli indokolását. Az Elő terjesztő képviselője szóbeli kiegészítésében részletesen
kitért az Idősügyi Nemzeti Stratégia benyújtásának előzményeirő l és indokairól, illetve a
hazai időspolitika irányának hosszú távú meghatározására vonatkozó idősügyi „policy”
megalkotásának szükségességérő l .

Részletesen ismertette továbbá a hosszú távú feladatokat, akcióterveket és azo k
ütemezését, valamint a fejlesztendő területeket . Külön kiemelte az El ő terjesztő képviselőj e
a demográfiai kihívásokra adandó sürgős válaszadás szükségességét .

A hozzászóló kormánypárti képvisel ők szerint a benyújtott országgy űlési határozat i
javaslat mellékletét képező Nemzeti Stratégia című stratégiai program nagyon jó ,
viszonylag tömör, de átfogó képet ad a jelenlegi helyzetr ő l, és a tervezett stratégiáról, a
jövőről egyaránt. Megítélésük szerint azonban néhány tőmondatos megfogalmazá s
pontosítása szorul, példaként az id őskori jövedelembiztonságára, illetve az időskorúak
munkában tartására vonatkozóan szerepl ő javaslatokat hozták fel .

Egyik kormánypárti képviselő az országgyűlési határozati javaslat Mellékletének IV .
pontjában az időskorúak anyagi biztonsága vonatkozásában írottakról, illetve az id ősebb
korú nők vallásgyakorlására vonatkozó megjegyzésekkel kapcsolatban észlel t
pontatlanságot, illetve hiányosságot .



Az ellenzéki pártok jelezték, hogy támogatják az országgyűlési határozati javaslat
elfogadását, de módosító javaslatokat kívánnak benyújtani .

A bizottság a határozati javaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasna k
tartotta (15 igen) .

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában :

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Budapest, 2009 . szeptember 9 .

2


	page 1
	page 2

