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Bizottsazi módosító javaslat

A Házszabály 94. §_ (1) és (3) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az
újszülöttek egészségiígyi intézmény által működtetett inkubátorban történő
elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról szóló TI13446, számú
törvényjavaslathoz a következő

Bizottsági módosító javaslatot
(kapcsolódva a 1344616 . számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elö :

.A törvényjavaslat 2_ § (1) bekezdése a következők szerint möclo-;ul. Ezzel egyidejűleg a
törvétyjavaslat 2. §-a kiegészül a (2) bekezdés szerinti új szövegrésszel :

2 . §

A, gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásreál szóló 1997 . évi XXX1- törvény
(a továbbiakban: ~.) 39. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezéslép :
(.R gyermekjöléti szolgátfutás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
fortenő nevelésének el&egitése érdekében, j

„c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya rcca)J támogatása, segitése,
tanácsokkal valö ellátása, leb) tájékoztatása a gyermeknek a kötöm jogszabályban
meghatározott feltétetekkel rendelkező egészségügy! intézménynél elhelyezett
itrkubátorban, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával t+ rténő
elhelyezésének lebetőségérŰI, ec)J valamint szermása a családok átmeneti otthonában
igénybe óél-létó ellátáshoz való hozzájutás szervezése_"
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(2) A Gyyt- 39 . § (3) bekezdése a küvetkező d) ponttal eg-észül ki és egyideiüleg a c)ooral.
v i irásiel vesszóre változik :

((3) 14 gyermekjóléti szolgátratás feladata a gyermek veszélyeztetet-tségénsk nxegelázése
ér~ébon]

„d) tájékoztatás az egésméü yi- intézményeknél működő inkubátorokröl, illetve abba a
gyermek örökbefoizadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezéséhek
lehetQségéról ."

Budapest, 2005- március 29 .

2-

1ndokol .4s

A módosítás arra irányul, hogy a Gyermekjoléti Szolgálat ne csak a várandós anyát,
hanem általánosságban a közvélcmcnyt tájékoztassa a kihelyezett inkubátorok 16tezéséről-

'05 03/29 10 :03

	

TX/RX NO . 8919

	

P03


	page 1
	page 2

