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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
családtámogatási rendszer átalakításáról szóló T117335. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyújtjuk be :

A törvényjavaslat az alábbi új 11 . §-sal egészül ki, a további szakaszok számozása
értelemszerűen módosul :

„11 . ~ A Cst . 27. ~-a (1) bekezdése a) pontjának ab) alponti a helyébe a következő rendelkezés

(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki

azSÉ. 4.~-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében
részesül, ide nem értve)

„ab)a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény alapión nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást .,
továbbá a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális
járadékot, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását az á olási Hat valamint a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . éviIV .
törvény alapján folyósított pénzbeli ellátást,"

Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat - tartalmi összefüggésben a gyermekgondozási segélynek a
gyermek egyéves kora után végzett keresőtevékenység melletti folyósításából adódó, a
gyermekgondozási támogatási formákra vonatkozó általános szabályok átalakításával -
szélesíti a gyermekgondozási segélyre jogosultak körét .

Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!



A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV . törvény (Cst.) 27. §-a (1) bekezdésének
a) pontja kizárja a gyermekgondozási támogatási formákra (gyes, gyet) jogosultak köréből
azon személyeket, akik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III .
törvény 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátások
valamelyikében részesülnek.

Jóllehet a Cst . hivatkozott jogszabályhelye [27 . § (1) bek . a) pont ab) alpontja] a
gyermekgondozási segély körében a fenti főszabály hatálya alól a nyugellátásban, illetve
egyéb annak minősülő ellátásban részesülőket kiveszi, a hatályos rendelkezés méltánytalanul
és indokolatlanul szűkítő .

A kapcsolódó módosító javaslat elfogadása esetén - a jogszabályi koherencia megteremtése
érdekében - szükségessé válik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 .
évi 111. törvény, illetőleg a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 . évi IV . törvény módosítása.

Budapest, 2005 . október 18 .
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