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Módosító iavaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ő l szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési el ő irányzataihoz a HHSZ 94. §-ában*, 102 . §-a ( 1) bekezdésében*foglaltaknak megfelel ően

módosító javaslato t

terjesztünk elő .

A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési el őirányzatának (elő irányzatainak) változásaként, a
törvényjavaslat 60 . § (8 .) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk .

"56. § (8) A Szoctv . 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2013 . évben [29 500] 45 000
forint ."



Indokolá s

A szociálpolitika legfontosabb feladata, hogy az egyének és családok szintjén megteremtse a
létbiztonságot, védje a káros gazdasági és társadalmi hatásoktól . Ennek megfelelően a szociálpolitika nem
más, mint jövedelem juttatás a piac megkerülésével, aminek lehet őségét az állam biztosítja, lehetőleg
vagy kizárólag csak a rászoruló egyének és közösségek számára.
Az államnak kötelessége azon személyek és családjaik segítése, akik nehéz helyzetbe kerültek egészség
megromlásuk vagy állapotuk miatt . Ezen családok áldozatos és társadalmilag hasznos munkát vállalnak
azzal, hogy otthonukban vállalják a hozzátartozóik ápolását, gondozását . Az egyébként is nehéz helyzetbe
került családok, anyagilag is ellehetetlenülnek azzal, hogy aki az ápolást vállalja, nem tud keres ő
tevékenységet végezni, hiszen sok esetben ez az ápolás 24 órás „szolgálatot” jelent, így a család anyag i
helyzete is megromolhat, ráadásul egy ilyen nehéz élethelyzetben a családok kiadásai megnőnek.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom javasolja az ápolási díj mértéke első körben a 2013-ra vonatkozóan
nettó 45 .000 Ft összegben legyen megállapítva, ezzel segítve azokat a családokat, akik áldozatot hozv a
szeretteiket saját környezetében ápolják, gondozzák .

Budapest, 2012 . június

aráth Zsolt -~

	

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyé n
Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2

