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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 9     626,1 /+800,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím új 14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok

      14
Fedél nélkül maradt személyek, családok önálló életvitelt 
elősegítő lakásprogram elindítása

800,0
/+800,0 f.

kiadás/

Indokolás 

A javaslat egy speciális lakásprogram elindítását teszi lehetővé országos szinten az otthon nélkül
maradt személyek, családok számára.

Magyarország  lakosságának  szegénységi  mutatói  egyre  elkeserítőbbek,  sok  család  a
teljesítőképességének határán  egyensúlyoz,  vagy azon túl  van.  A kilátástalanságot  fokozza  a
fedél nélküliség, mely egy-egy család teljes szétbomlásához vezethet, és hatalmas terhet ró nem
csak a személyekre, de az ellátórendszerre, a társadalomra is. Fontosnak tartjuk a fedél nélkül
maradt  személyek,  elsősorban  családok  helyzetét  egy lakásprogram elindításával  javítani.  A
lakásprogram  lehetőséget  teremthet  arra,  hogy  a  család  a  nehéz  helyzetéből  segítséggel
kikerüljön és otthonhoz jusson. A lakásprogram keretében első körben 100 lakás megvásárlása
szerepelne,  mely  önkormányzati  vagy állami  tulajdonba  kerülne  és  ingyenes  vagy alacsony
bérleti díj megfizetése ellenében az arra érdemes családok, személyek együttműködési szerződés
megkötésével költözhetnének be ideiglenesen.

Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a Miniszterelnökség több mint 8 milliárd forintos dologi
kiadásának kevesebb, mint 9%-át fordítsa a „Fedél nélkül maradt személyek, családok önálló
életvitelt  elősegítő lakásprogram” elindítására,  hiszen a magyar  családok lakhatása fontosabb
mint a hivatal milliárdos eszközbeszerzése.
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