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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér ől szóló 2014.
évi C. törvény módosításáról szóló T/4477 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

1 . A Javaslat 10 .§ g) pontja az alábbiak szerint változik:

/A Kvtv ./

g) 2 . melléklet III . pont

ga) [5 . alpontjában az „ELŐIRÁNYZAT: 58 000,0 millió forint” szövegrés z
helyébe az „ELOIRÁNYZAT: 61 080,0 millió forint” szöveg] 	 2. alpontjában az
„ELŐIRÁNYZAT:	 30	 1243	 millió	 forint”	 szövegrész	 helyébe	 az
„ELŐIRÁNYZAT: 45 124,3 millió forint” szöveg

gb) 5. alpontjában az „ELŐIRÁNYZAT: 58 000,0 millió forint” szövegrész
helyébe az „ELŐIRÁNYZAT: 61 080,0 millió forint” szöveg

gc)5 . alpont b) pontjában a „májusi adatszolgáltatás” szövegrész helyébe a
„májusi és októberi adatszolgáltatás” szöveg,

/lép./

1



2. A Javaslat 1 . mellékletének 1 . pontja az alábbiak szerint változik :

„1 . IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1 . A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3 . A
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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FEJEZET 2015. évi előirányzat

Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)

3
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés i
feladatainak támogatása

[195 174,4] 210 174,4 .

3. A Javaslat 1 . mellékletének 4 . pontja elhagyásra kerül .
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Indokolás

A módosítás célja, hogy 15 milliárd többletforrást biztosítson a település i
önkormányzatok szociális feladatainak támogatásához . Ha a Parlament támogatja a
2015. évi költségvetés módosításának megalapozása érdekében egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatunkat, akkor is szükség lesz erre, de a z
önkormányzatok helyzetét tekintve anélkül is szükséges az előirányzat emelése .

A segélyezési rendszer márciustól történt átalakítása súlyos helyzetbe hozott
többszázezer szegénységben él ő családot. Az új rendszer számtalan korábban,
törvényben szabályozott ellátást megszüntetett (rendszeres szociális segély ,
lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági
közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, önkormányzati segély) .
Az önkormányzatok, amelyekre rábízták az érintettek sorsát, képtelenek sajá t
forrásaikból illetve az alacsony állami támogatásból megfelel ő szinten biztosítani az
ezek helyébe lépett juttatásokat . Számos településen olyan összegre csökkentek a z
ellátások, amelyek nem tudnak érdemi segítséget jelenteni a családoknak . Sőt, sok
helyen még csak létre se hoztak újakat, a megszüntetett támogatások helyébe . Van, ahol
pedig olyan szabályokat alakítottak ki, hogy a rendszer nem tudja megfelel ően elérni az
érintetteket . Mindezt tetézi, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összeg e
(nyugdíjminimum) 2008 óta változatlanul 28 500 forint .

Mindennek érdekében teszünk javaslatot a segélyezési rendszer korrigálására, amihe z
elengedhetetlen a költségvetés módosítása is .

Budapest, 2014 . április 29 .

Bangái Borbély Il kó

országgyű lési képvisel ő
(MSZP)

Kórózs Lajo

országgyű lési képviselő
(MSZP)
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