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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . (1) bekezdése alapján a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló T/3525 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 1 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„1 . § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény a következő 146/A. §-sal és azt
megelőző alcímmel egészül ki :

„Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának ismételt megszegés e

146/A. § (1) Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a közterület életvitelszer ű
lakhatás céljaira történő használatára, illetve az életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok
közterületen történő tárolására vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés ismétlődése akkor állapítható meg, ha az
eljárás alá vont személyt az eljárás alapját képező cselekmény elkövetését megel őző hat hó-
napon belül ugyanilyen szabálysértés elkövetéséért jogerősen felelősségre vonták .
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatásköréb e
tartozik.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szankció nem alkalmazható, ha az önkormányzata
hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja . ”

Indokolá s

Véleményünk szerint felelősséggel csak akkor lehet szankcionálni a hajléktalanokat, hogyha a
hajléktalan ellátó rendszeren belül megvalósul a megfelelő férőhely biztosítása. Amennyiben
egy településen nincs, elegendő férőhely biztosítva akkor e szankciót ne alkalmazhassa .



„A törvénymódosító javaslat elkeserít ő és kétségbe ejt ő . Olyan javaslatokat tartalmaz melyek
több mint száz évvel ezelőtti válaszokat adnak egy már akkor megjelenő és cinikusan újra
megjelenő problémára: a mélyszegénység közterületi megjelenésére . ”
E törvénytervezet az ellátórendszer valódi megléte nélkül csak elmélyíti és tartósítja a
meglévő problémákat.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a hajléktalan emberek kriminalizálása helyett a
hajléktalanellátó intézmények megteremtését, színvonalának emelését, a szociális bérlakáso k
növelését és a lakhatási támogatások javítását javasolja . Szükségesnek tartjuk az ígért hosszú
távú stratégiai anyag kidolgozását, elindítását, mely nem csak humánusabb, de hatékonyabb
is .
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