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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, T117700 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

Bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 46 . §-a (í) bekezdésének 32. pontja az alábbiak szerint módosul :

[Az 1 . §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:]

„32. a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás,
[egyszeri] pénzbeli támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítésénél (XXIV . Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 10 . cím),"

[a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól .]

2. A törvényjavaslat a következő 92 . §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki :
, .A Qvermekek védelméró7 és a evámüzvi i-oazeatásról szóló 1997 . évi XXXI.törvény módosítása
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Bizottsági módosító javaslat!

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI.törvény (a továbbiakban: Gyvt.)- a
családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005 . évi. ..törvény 16. §-ának (1) bekezdésévelmegállapított-19. §-a (1)
bekezdésénekb)pontig helyébe a következő rendelkezés lép :

[A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való iocosultsáQ megállapításának ce ta annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosultl

„b)a20/A. §-banmeghatározott pénzbeli támogatásnak,"

[azigénybevételére.1

(2) A Gvvt.-a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005 .évi. ..törvény 16. §-ának (1) bekezdésével
megállapított-19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)A települési önkormányzatjegyzője megállapítsa agyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a)az öregségi nyugdíj mindenkorilegkisebb összegének (a továbbiakban : az öregségi nyugdíj legkisebbösszege) a
120%-át

aa)ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetvemás törvényes képviselő gondozza, vagy
ab)ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosanfogyatékos vagy
ac)ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20 .§ (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek ;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át aza)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."

(3) A Gvvt. -a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005 . évi. ..törvény 18 . §-ával megállapított-20/A.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép :

„20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyjúlius 1-jén fennáll, a tárgy július hónapjában,
b)a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

pénzbeli támogatást folyósít .

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2006 . évben gyermekenként 5000 forint . A 2006 .
évet követően a pénzbeli támogatás ősszegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt."

3. (1) A Gvvt)- a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005 . évi. ..törvény 16. §-ának (1) bekezdésével
megállapított -19. §-ának (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki és egvideiűleg a jelenlegi c) pont jelölése d)Pontra
változik :

fA rendszeres Qvermekvédelmi kedvezményre való iowsultsáp, meeállapításának célig annak igazolása, hoQV a
gyermek szociális helyzete alavián iogosultl

„c) a20113. §-banmeghatározott emelt összegű egyszeri támogatásnak,"

jaz i2énybevételére.1

(2) A Gvvt. a következő 208 . §-sal egészül ki :

„208 . § (1) A 19.§-banmeghatározott feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője a tárgyév július
hónapjában emelt összegű egyszeri támogatást állapít meg annak az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, tartásra köteles,
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában
részesülő hozzátartozónak, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt . Az emelt összegű ezvszerí támogatásra való
jogosultság megállapítása esetén a 20/A.§ szerinti támogatást a települési önkormányzat iezvzőie nem folvósítia .

(2) Az emelt összegű egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006 . évben 15 000 forint. A 2006 . évet követően az
emelt összegű egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt ."

4. A törvényjavaslat 2006, évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok,
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XXIV Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi

10 Családi támogatások

Pénzbeli és [E]gyszeri támogatás 3500,0 +4000,0 7 500 0

XL11 A központi költségvetés fő bevételei

Fogyasztáshoz kapcsoltadók

Általános forgalmi adó 1 787 +4000,0 1 791

Megiegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy
csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet
módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a
kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A módosító javaslat - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt .)
módosításának a 2006 . évi költségvetési törvényjavaslatba történő beépítésével - további pozitív intézkedéseket vezet be a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételeivel, illetőleg az ahhoz társuló „egyszeri"
támogatással összefüggésben .

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a családtámogatási rendszer átalakításáról
szóló, az Országgyűlés 2005 . november 7-ei ülésnapján elfogadott 2005 . évi . ., törvény állapította meg . Jelen javaslat - a
gyermeket nevelő, szociálisan rászoruló családok anyagi terheinek mérséklése, a gyermeknevelés feladatát magukra vállalók
állami, össztársadalmi szinten történő elismerése céljából az alábbi pontokon módosítja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény szabályozását :]

- a hivatkozott törvényben jogosultsági feltételként megállapított , jövedelemküszöböt" emeli 10%-kal (az öregségi
nyugdíjminimum 100, illetőleg 110%-ától 110, illetőleg 120%-ra),

- a korábban „egyszeri támogatás" elnevezésű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló, a 2006 . évben
5000 forintos összegben megállapított pénzbeli támogatás évente egy alkalommal történő kifizetése helyett a pénzbeli
támogatást évente kétszer javasolja folyósítani (augusztus és november hónapban) .

A gyermekvédelmi törvény jelenleg hatályos szövege szerint emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatás illeti meg
azt az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, tartásra köteles, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű
rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek
gyámjául rendelt . Ennek összege 2005 .évben 10 800Ft/gyermek volt.

Tekintettel arra, hogy a családtámogatási rendszer átalakításával ezt a támogatást a kirendelt gyámok részben a 84%-kal
megemelt családi pótlék összegében kapják meg, indokolt, hogy megkülönböztetett figyelmet kapjanak az egyszeri támogatás
mértékénél is .
Ezért a javaslat a tartásra köteles, de adóköteles jövedelemmel nem rendelkező gyámot - jellemzően nagyszülőket - magasabb
összegű egyszeri támogatásban kívánja részesíteni . A támogatást a települési önkormányzat jegyzője államigazgatási jogkörben
állapítaná meg, ennek részletes szabályait a gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló
14911997 . (IX . 10.) Korm . rendelet rendezné .

Az eddigi tapasztalatok szerint az emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatás mintegy 3 ezer gyermeket érint, így a
javaslat költségkihatása 30 millió forint, amelynek költségvetési fedezetét a pénzbeli támogatás megemelt előirányzata
biztosítja . .

Az előzőekben javasolt intézkedések biztosítják, hogy a családtámogatási rendszer átalakítása során a korábban rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok körében ne kerüljön senki kedvezőtlenebb helyzetbe . A javasolt
módosítások költségvetési többletkihatása mintegy 4 milliárd forint .

Budapest, 2005 . november 23 .

Varga Mihály

a bizottság elnöke ~,ti
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