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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
családtámogatási rendszer átalakításáról szóló T/17335 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A Gyvt. 19. §-t megelőző alcím és 19 . §-ának (1}-(2) bekezdése helyébe a
következő alcím és rendelkezés lép :

„Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

19 . § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) a 148 . § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének,

b) a 20/A. §-ban meghatározott egyszeri támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére .
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(2) A települési önkormányzat jegyzője [annak a gyermeknek állapítja meg a]
mejzállapítia a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
[akinek családjában] amennyiben a Qyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg

j az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb [összegét] összegének (a továbbiakban : az
öregségi nyugdíj legkisebb összege) [,] a 110%-át, ha

aa)a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő zondozza, vaQY
ab)a jzyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos ;
b)az öregségi nvuzdíi legkisebb összegét az a)pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket ."

Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság jövedelmi feltételeit kívánja megállapítani A módosítással elismerésre és
támogatásra kerül a gyermeket egyedülállóként gondozó szülő(k), továbbá a tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó szü 6(k) átlagostól eltérő élethelyzete .

E két célcsoport esetében azért szükséges a jövedelemhatár emelése, mert a
megemelkedő családi pótlék összege beleszámít az egy főre jutó jövedelem számításába, ezért
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél figyelembe veendő jövedelem ezekben a
családokban meghaladhatja majd az öregségi nyugdíjminimumot . Az egyszülős családban
nevelkedő, valamint a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében azonban
fokozottan indokolt, hogy részesülhessenek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó egyéb, étkezési, tankönyv-támogatási stb . kedvezményekben. A javaslatnak
költségvetési kihatása nincs, ugyanis a 2006 . évi költségvetés tervezésekor a 2005 . évben
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekekkel számából indultak ki
(függetlenül attól, hogy egyrészt a kevesebb születésszám, másrészt a családi pótlék 84%-os
emelkedése miatt a jogosult gyermekek száma várhatóan 45 ezer fővel kevesebb lesz). A
javaslat elfogadása esetén, a jövedelemhatár emelésével mintegy 9 ezer egyszülős és 4 ezer
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket maradhat bent a kedvezményezette körben,
akikre tekintettel az előirányzat már amúgy is tervezve lett .
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