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Képviselői önállá indítván
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
HELYBEN
Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 84 . § (1) bekezdése a) pontja, valamint a 85§ (2) bekezdés d)
pontja alapján a következő törvényjavaslatot nyújtjuk be :
2404. évi...törvény
a családok támogatásáról szÓló
1995. évi LXXX1V . törvény módosításáról.
1 .§
A családok támogató sárul szőlő 1998 . évi LXKXIV . törvény 26 . § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :
„A gyermekgondozási támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek
számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb üsszegé(vel) nek
150 %fival, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad
része jar."
2 .§
Ez a törvény kihirdetését k45vető $ napon belül lép hatályba .

2

Indokolás
A törvényjavaslat a családok támogatásáról szóló tarvény módosítására tesz
javaslatot . A jelenlegi kormány ígéretei ellenére sem foglalkozott a
gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás összegszerű
módosításával, csak az ikergyermekek esetében . A módosító indítványunk
egyértelműen abból indul ki, hogy a gyermekvállalás terheit enyhíteni szükséges
minden gyermeket vállaló család esetében és a magyar népességfogyást meg
kell állítani . Ezért az általunk javasolt törvénymódosítással a gyermekgondo zás i

támogatási fonnák köz -öl a GYES és a GYET havi összegének a mindenkori
nyugdíjnúnimum 150 §-ára emelését indítványozzuk .
Megjegyezzük hogy a GYES, GYET jelenlegi összege mindössze 23 .804,- Ft,
ez az összeg a módosító indítványunk elfogadása esetén több mint 10 ezer
forinttal emelkedhetne.
Ezzel az egyetlen mödosítassal a gyermekvállalás kockázatát nem oldanánk
meg, de valamelyest enyhítenénk azt-
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