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I N T E R P E L L Á C I Ó  

Tárgy:  
Mi lesz azokkal a kecskeméti családokkal, akiktől 265 millió Forint szociális támogatást vont el a 
Fidesz-KDNP?  
Miért engedi a Fidesz-KDNP azt a mintegy 1000 kecskeméti családot tovább leszakadni, akiktől 
megvonják 2016-tól a lakhatási támogatást?  
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 

Hazánk, Magyarország előtt álló egyik legnagyobb társadalmi kihívás, hogy az egyre 
nagyobb számban leszakadó vagy már a társadalom perifériájára szorult honfitársaink részére 
kínálkoznak-e a nélkülözésből kiutak. Képes-e a magyar munkaerő piac olyan irányban fejlődni, 
hogy az elvégzett munka után tisztes fizetést kapjanak a magyar dolgozók, végezzenek akár 
szellemi, akár fizikai munkát?  

Nemzetközi összehasonlításban nézve Magyarországon meglehetősen magas az 
egyenlőtlenségeket mérséklő társadalmi jövedelem-újraelosztás aránya. Az újraelosztás célzottsága 
nagyon gyenge, a felső 3 jövedelmi decilisbe tartozóknak jutó társadalmi transzferek összege 
nagyobb, mint az alsó 3 decilisbe tartozóké. A szűkebb értelemben vett, a szegényeket célzó 
juttatások – beleértve a munkanélküli ellátásokat – aránya minden sztereotípia ellenére egyáltalán 
nem magas. 

Magyarországon több mint egymillió a munkaerőpiac peremén lévők száma. Azokat 
soroljuk ebbe a körbe, akiknek van ugyan állásuk, de az bizonytalan és rosszul fizetett, akik 
alapvetően – formális vagy informális – alkalmi- és idénymunkákból élnek, akik ellátott vagy ellátást 
nem is kapó munkanélküliek, vagy munkanélküli státuszukat éppen közfoglalkoztatás szakítja meg, 
akik pályakezdőként vagy gyermekgondozás után nem találtak még munkát.  

Jelentős részük súlyosan deprivált. 35-40 százalékuk nem tudja megfelelően fűteni a lakását, 
mintegy 70 százalékuk nem jut legalább kétnaponta húshoz vagy annak megfelelő főételhez, 
egyáltalán nincsenek tartalékaik, sőt mintegy felüknek jelentősek a lakhatással kapcsolatos 
tartozásai is. Több mint negyedük nem tudja kiváltani saját, vagy gyermekei gyógyszerét. Keveset 
és egészségtelen összetételben étkeznek. Márpedig, ha a háztartás létfenntartása kerül veszélybe, 
akkor megnő az esélye annak, hogy a háztartás tagjai végérvényesen kiszorulnak az elsődleges 
munkaerőpiacról. Ez döntően azért következhet be, mert a munkapiaci részvétel feltételezi, hogy az 
egyén képes fedezni az állás-keresés, illetve a munkába járás fix költségeit. Ideje lenne ugyanis 
szembenéznünk azzal a ténnyel, hogy egy jelentős létszámú és sajnos újratermelődő réteg teljes 
mértékben, véglegesen leszakadt a munkaerőpiacról, vagy legalább-is nagyon messzire került attól, 
hogy teljesíteni tudja annak keményedő követelményeit. 1 

 
 
 
 
 

 
1 A felmérést a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Központ 
Közgazdaságtudományi Intézet készítette 2014. szeptemberben 
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Az aktív korúak támogatására fordított kiadások változása és hozzájárulásuk az összes 
szociális kiadás változásához (Forrás: OECD 2014)  

 

  
 
Kecskemét város közgyűlése 2015 decemberében megalkotta a 2016. évi városi költségvetést. Az 
ülésen a kormánypártok sikerről és fokozatos fejlődésről számoltak be. A közgyűlési vitában számos 
kérdés közül két kérdés közvetlenül is érintette a szociális juttatások rendszerét. 
 Az egyik arra vonatkozott, hogy a 2016. évben hány kecskeméti polgár részesülhet 
lakhatási támogatásban? 2015-ben 2072 fő volt jogosult támogatásra. A másik kérdés pedig arra, 
hogy a szociális pénzbeli juttatások összege miért csökkent 265 millió Forinttal 2015-höz képest? 
2015-ben a szociális pénzbeli juttatások nagysága 466 millió Ft volt, 2016-ban már csak 201 millió Ft. 
 A Polgármester Asszony válaszából az derült ki, hogy közel 1000 fővel csökken azok 
száma, akik lakhatási támogatásban részesülhetnek 2016-ban. A szociális támogatás nagysága 
265 m Ft-tal részben azért csökkent 2015-höz képest, mert a magyar állam 190 millió Ft-tal 
csökkentette ez irányú támogatását Kecskemét részére. 
 Az állami támogatás nagysága azonban – sajnos – nem azért csökken évről-évre, mert egyre 
kevesebb a rászoruló Kecskeméten és hazánk más településein. Az oka, hogy Magyarország 
kormányai 2010 előtt is, de különös tekintettel a Fidesz-KDNP 2010-es regnálása óta 
nagyságrendekkel elvonja a forrásokat a szociális és egészségügyi alrendszerektől. A társadalmi 
szétszakítottság ezért mind a szociális, mind pedig a vagyoni különbségeket illetően folyamatosan 
nőtt.  
 
A következő kérdések merültek fel: 

- Hány kecskeméti családot érint közvetlenül az a kormányzati döntés, hogy 265 millió 
Forinttal kevesebb szociális pénzbeli juttatás kerül kifizetésre 2016-ben az érintettek 
között?  

- Milyen módon pótolja ezt a 265 millió Ft elvonást Kecskemét, amely a szociális szférától 
került elvonásra? 

- Miért csökkent közel 1000 fővel a lakhatási támogatásban részesülők száma Kecskeméten?  
- Milyen eszközökkel segíti Kecskemét azokat, akik 2016-ban lakhatási nehézségekkel 

küzdenek, de már nem részesülnek támogatásban?   
- Az állami forráselvonásokat követően milyen módosításokat kíván foganatosítani 

Kecskemét MJV a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában a leszakadó kecskeméti 
honfitársaink társadalmi leszakadása ellen? 
  

Várom megtisztelő válaszát, amelyet kérem a soron következő közgyűlés számára a kérdésekkel és 
a válaszokkal együtt írásban megküldeni. 
Tisztelettel,  
Falusi Norbert önkormányzati képviselő  
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Kecskemét, 2016. február 9. 


