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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
szóló T/10901 . számú törvényjavaslat

záró vitájához

(Együtt kezelendő a T/10901/18 . sz. egységes javaslattal .)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az önkormányzati segély kialakításával összefügg ő
törvénymódosításokról szóló, T/10901/18. számon beterjesztett egységes javaslatot, tovább á

az ahhoz benyújtott T/10901/19-20. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat.

Az ajánlásban használt rövidítés :
Szt. :

	

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény

1 .

	

Pál Béla képviselő az egységes javaslat 2. §-ában az Szt. 45. § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

2. § Az Szt. 45 . §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és
alcímmegjelölés lép :

„(5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehet ő , egy
főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell
szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkiseb b
összegének 130%-ánál, 	 egyedül élő esetén annak 150%-ánál . ”

Indokolás : Lásd a T/10901/19 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2.

	

Az Előterjesztő az egységes javaslat 8. § d)-f) pontjainak a következő
módosítását javasolja:

8. § Az Szt .

a) 4. § (la) bekezdés 1 . pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„átmeneti segély, az önkormányzati segély” szöveg ,

b) 7. (1) bekezdésében az „átmeneti segélyt” szövegrész helyébe az „önkormányzati
segélyt” szöveg ,

c) 7. (2) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzat i
segély” szöveg,

d) 50. (4) és (6) bekezdésében, 50/A . § (4) bekezdés első és	 második mondatában,
valamint (10) bekezdésében[, 52 . § (1) és (2) bekezdésében az „a jegyző”] a „jegyző”
szövegrész helyébe [az „az önkormányzat”] a „települési önkormányzat képvisel ő-testülete”
szöveg,

e) 50/A. § (6) bekezdésében [az „a jegyzőnek”] a „jegyzőnek” szövegrész helyébe [az
„az önkormányzatnak”] a „települési önkormányzat képvisel ő-testületének” szöveg,

f) 50/D. §-ában [az „a jegyzőnél”] a „jegyzőnél” szövegrész helyébe [az „az
önkormányzatnál”] a „települési önkormányzat képviselő-testületénél” szöveg

lép.

Indokolás : Lásd a T/10901/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya

Budapest, 2013 . május 27 .

Dr. Cser-Palkovics András s.k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottság elnöke
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