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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján
„Kilakoltatási  és  lakhatási  válság  felszámolását  előkészítő  eseti  bizottság  létrehozásáról”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Kilakoltatási és lakhatási válság felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról

1. Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.)
23. §-a alapján eseti bizottságot hoz létre a kilakoltatások és a lakhatási válság felszámolására.

2. A bizottság neve: Kilakoltatási és lakhatási válság felszámolását előkészítő eseti bizottság.

3.  A bizottság  célja,  hogy javaslatokat  tegyen  az  utóbbi  hónapokban tapasztalt  növekvő számú
kilakoltatás és az ennek következtében kialakított lakhatási válság megszüntetésére. Miközben a
kormány meghirdette a családok évét, a tél előtt kisgyerekes családokat fenyeget az a veszély, hogy
utcára kerülnek és hajléktalanná válnak.  Ma 100 000 embert  érint  ez a probléma, ami időzített
szociális bombát jelent az egész ország számára.

4. A bizottság feladata:
felmérni  a  veszélyeztetett,  különböző  élethelyzetben  élő  családok,  és  egyedül  élő  emberek
helyzetét, a kilakoltatások okait;
javaslatokat kidolgozni az egyes veszélyeztetett csoportok problémáinak megoldására;
felmérni,  hány  kisgyermekes  családot  érint  a  kilakoltatás  és  lakásvesztés,  milyen  speciális
védelemre és támogatásra van szükség az ő esetükben;
áttekinteni az Európai Unió Bíróságának ítéletei nyomán kialakult jogi helyzetet, és javaslatot tenni
az ezekből következő jogalkotási feladatokra;
megvizsgáni  azt,  hogy  az  üresen  álló  önkormányzati  bérlakások  miként  tehetők  lakhatóvá,  és
utalhatók ki a kilakoltatásokkal érintett családoknak;
további javaslatokat kidolgozni a hajléktan családok és személyek elhelyezése, a kilakoltatások és
hajléktalanná válás megakadályozása érdekében.

5. A bizottság 18 tagból áll. A tagok közül 11 tag országgyűlési képviselő.

6.  Az  országgyűlési  képviselő  tagokat  az  országgyűlési  képviselőcsoportok  jelölik  az  alábbiak
szerint:
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség 4 fő
Kereszténydemokrata Néppárt 1 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom 1 fő
Magyar Szocialista Párt 1 fő
Demokratikus Koalíció 1 fő
Lehet Más а Politika 1 fő
Párbeszéd Magyarország 1 fő
függetlenek 1 fő.

7. A bizottság 7 nem országgyűlési képviselő tagjára minden képviselőcsoport 1-1 főt javasolhat a
lakásválsággal foglalkozó szakemberek és civil szervezeti vezetők közül.

8. A bizottság elnökére a DK képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz, a Jobbik és az MSZP
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képviselőcsoportja tesz javaslatot.

9. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek. A Bizottság működési költségeit az
Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

10. A bizottság ügyrendjét – e határozatban foglaltak figyelembevételével – az egyes házszabályi
rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  vonatkozó rendelkezései  alapján maga
állapítja meg.

11. A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat
hatálybalépésének napján kezdődik, és 6 hónapon át tart.

12.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy  a  bizottság  által  javasolt  intézkedések
végrehajtásáig, de legalább 18 hónapra hirdessen kilakoltatási moratóriumot.

13. E határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni.
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Általános indokolás

2018 nem a családok, hanem a kilakoltatások éve. Az utóbbi időben a kormány 100 ezer embert
tett úgy az utcára, hogy a családban kisgyerek is volt. 250 ezer olyan adós van a mai napig,
akinek  6  hónapnál  nagyobb  elmaradása  van.  Miközben  Magyarországon  családok  tízezrei
kerülnek utcára, az Európai Bíróság kimondta, hogy a bankok nem tájékoztatták megfelelően a
hitelfelvevőket  a  válság  előtt,  ezért  nem  is  lehet  teljes  mértékben  az  adósokra  terhelni  a
megsokszorozódott kölcsönöket.

Az  elmúlt  években  a  kormányzat  kudarcot  vallott  abban,  hogy  megoldást  találjon  a
devizahitelesek problémáira, és megakadályozza a családok kilakoltatását.

A vizsgálóbizottság arra keres megoldásokat,  hogy többé senkit  se lehessen úgy kilakoltatni,
hogy előtte nem vizsgálják a hitelező bank felelősségét, hogy az állami szervek nem tesznek
érdemi erőfeszítéseket a megoldás megtalálására, legrosszabb esetben az alternatív elhelyezés
biztosítására.  A  bizottság  munkájának  idejére  természetesen  fel  kell  függeszteni  a
kilakoltatásokat.
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