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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94. §.-ának (1) és (3) bekezdése valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése
alapján az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/12642 számú
törvényjavaslathoz a következő

Bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/12642/17. számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elő :

1 . A Javaslat 56 . § (1) bekezdése következők szerint módosul :

/(1) A Gyvt. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(2) A települési önkormányzat jegyzője a gyermeket rendszeres támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg [az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a
továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege)

a) 110%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő
gondozza saját háztartásában,

b) 100%-át az a) pont alá nem tartozó esetekben,]

a) az öregségi nyugdíi mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban : az
öregségi nyugdíj legkisebb összege)

110%-át,

aa) ha a gyermekét egyedülálló,

ab) ha a tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekét nevelő

szülő vagy törvényes képviselő gondozza saját háztartásában,
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b) az öregségi nyugdíi legkisebb összegének
ba) 100%-át vagy

bb) 105%-át
az a) pont alá nem tartozó esetekben,
és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben, feltéve,
hogy az (5) bekezdés szerinti vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott
értéket ."

2. A Javaslat 57 .§-a következők szerint módosul :

/A Gyvt. 20 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(2) A rendszeres támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének

a) 30%-a, a 19.$ (2) bekezdésének aa) pontjában meghatározott esetben [ha a
gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő gondozza saját
háztartásában],

b) 22%-a [a) pont alá nem tartozó esetekben] a 19.$ (2) bekezdésének ab) és ba)
pontjában meghatározott esetben,

c) 13%-a a 19 .$ (2) bekezdésének bb) pontjában meghatározott esetben .

Indokolás

1 . Szükségesnek tartjuk, hogy az ellátástól ne essenek el azonnal, ha az egy főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 100%-át meghaladja, azok se, akik nem egyedülállóak,
illetve nem nevelnek fogyatékos gyermeket .

2. A 19. § módosításával összhangban, a támogatás mértékének megváltoztatását
kívánjuk. Azonban úgy véljük, hogy a bb) pontban meghatározott 105%-nál kisebb
összegű támogatás az indokolt .
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