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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

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
nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 3. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„3 . § (1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép .,
valamint az alábbi újad)alponttal egészül ki :
[Családi pótlékra jogosult]

„a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülőívet együtt élő házastárs, az a
személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre
irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a
hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 72. §-ának (1)
bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték"

[aa) a még nem tanköteles,
ab) tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles,
ac) az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai (a továbbiakban együtt : közoktatási
intézmény) tanulmányokat folytató és a (2) bekezdésben megjelölt életkorút
ad)a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, felsőfokú tanulmányokat
nappali tagozatos és államilag finanszírozott képzés keretében folytató 20 . életévét be
nem töltött,

[saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel ;]

Indokolás

A módosítás arra irányul, hogy az olyan, szegény családból származó gyermekek, akik még
felsőfokú tanulmányokat végeznek (nappali tagozaton és állami finanszírozású képzés
keretében), 20 éves korukig a családtámogatási rendszer átalakításával kieső rendszeres
gyermekvédelmi támogatás (rgyt .) helyett pótlólagosan támogatásban részesüljenek . A kieső
rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendkívül megterheli azon családok költségvetését,
ahol már felsőfokú tanulmányokat folytat a gyermek, így a családi pótlékra már nem lesz
jogosult a család.

-"'yUIUS Hivatala

iromén~ 714-+3351 4 5 ,

Érkezett : 2005 0 KT 19.

Budapest, 2005 . október 18 .

Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

tc
D

	

trai Mart
elnök


	page 1

