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Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Réthelyi Miklós nemzet i

erőforrás miniszter úrho z

„Miért nem állítják fel újból az előző- kormány által létrehozott, de azóta megsz űnt Kríziskezelő

Alapot? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A krízishelyzetbe került személyek támogatására hozta létre az előző kormány a krízis

támogatást, ami 2010. április 30-ig élt, azután az új kormány már nem hosszabbította meg a

rendszert, így az megszűnt. A juttatás célja, hogy — egyszeri, kis összegű, vissza nem térítend ő

állami támogatás formájában — gyors segítséget nyújtson a válság hatásaként krízishelyzetbe kerül t

családok számára. A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 eze r

forintos támogatásra azok lehettek jogosultak, akiknek a krízishelyzete (munkanélküliség, lakáshite l

törlesztő részletének emelkedése, stb .) összefügg a gazdasági válsággal és egy főre jutó jövedelmük

alacsony (nem éri el a minimálbért), továbbá a települési önkormányzat nem tudja saját eszközeive l

kezelni a krízishelyzetet .

A program folytatására tavaly, a 2011-es költségvetés tárgyaláskor módosításokat tettünk, ám

azokat a kormány nem támogatta.

Ma, amikor a válság még nem ért véget, sőt jelentős megszorítások következnek, akkor még

inkább szükség lenne a rendszer újraélesztésére.



A kormány azonban nem tesz semmit annak érdekében, hogy valamilyen formában segíts e

azokat, akiknek nincs elegend ő bevételük, akiknek megélhetési gondjaik vannak, akik hitelb ől ,

hitelbe verik magukat és semmilyen kitörési út nincs el őttük .

Sőt a nyár elején törölték el a segély elő legként való felvételének lehetőségét, amit szintén az

előző szocialista kormány vezetett be, és amely az uzsora elleni fellépés egyik eleme volt .

A kormányfő legutóbbi, többek között uzsora elleni fellépésről szóló javaslatai viszont nem

adnak megoldást sem az uzsoraproblémára, sem a krízishelyzetbe került illetve a nyomorban él ő

családok problémájára.

Tisztelettel várom válaszát !

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és

hatáskörérő l szóló 212/2010. (VII. 1 .) Korm. rendelet 41 . § (1) bekezdés 1) pontja alapján Ön

felel a szociál- és nyugdíjpolitikáért ezért kérdésem megválaszolása is az Ön feladatköréb e

tartozik, ezért kérdezem Miniszter Urat.

Budapest, 2011 . szeptember 23 .

Szűcs Erika

(MSZP)

országgyűlési képviselő
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