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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás
(Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím 12.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs
20
szociális programok
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok
12
ellátása

[496,4] 1 496,4

/+1 000,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval
2
[23 910,0] 22 910,0
kapcsolatos feladatok

/-1 000,0 m.
kiadás/

Indokolás
Minden ötödik hajléktalan 20 ezer forintnál kevesebb, kétharmaduk 50 ezer forintnál kevesebb
pénzből él. Minden negyedik hajléktalan, a fiatalok közül minden harmadik hajléktalan éhezik. A
hajléktalanok 43 százaléka súlyos, krónikus beteg. Minden negyedik hajléktalan - a hajléktalan
nők közül minden második - valamilyen lelki, pszichiátriai problémával küzd. A hajléktalanok
39 százalékát egy éven belül kórházban kellett kezelni. Egy-egy téli napon 14 ezer hajléktalan
van az utcákon az ő ellátásuk nem biztosított. Hiába ígéri a kormány az ellátás fejlesztését, hiába
kriminalizálja és üldözi ezeket az embereket, immár 9 éve ugyanannyi a hajléktalanokra
költendő központi forrás. Épp ezért javasoljuk ennek az összegnek a háromszorosára emelését.
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