
A Magyar Országgyűlés
Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság a Házszabály 94 . § (1), 102. § (1) és 79 .
§ (2) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény és egyes kap-
csolódó törvények módosításáról szóló T/233. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 9-11 . §-okkal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 9-13 . §
számozása 12-16. §-ra változik :
„9. $ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111 . törvény58/A.§-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Szociális szövetkezet nem nyújthat az 57 . § szerinti személyes gondoskodást."

10. ~ A gyermekek védelméről és a gyámüwyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény 30 .
~-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés számozása (1)
bekezdésre változik :

„(2) Szociális szövetkezet nem nyújthat személyes gondoskodást ."

11 . $ A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Cst.) 27 .
$ (1) bekezdésa)pontjánakaa)alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Nem jár -vermekzondozási támogatás annak a személynek, aki
az Szt. 4. ~-a (1) bekezdésének i) pon fában megielölt rendszeres pénzellátás valamelyikében
részesül, ide nem értve)
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„aa)a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósí-
tása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt .
43/A.~-a szerinti- az Szt.43/A.~-a szerinti - az Szt . 44. ~-árvak (2) bekezdésében meghatá-
rozott összegű -ápolási díjat,"

2. A törvényjavaslat az 1 . pont szerint átszámozott 12 . §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel
egészül ki :

(6) A Cst. 27. $ (1) bekezdésa)pontjának-e törvény 3 . ~-ával megállapított-aa)alpontj ó-
ban foglalt rendelkezéseket 2005 . szeptember 1-ifitől alkalmazni kell .

(7) A gyermekgondozási támogatás visszafizetésére 2005 . szeptember 1-jét követően az Szt .
43/A.~-a szerinti ápolási díjra tekintettel kötelezett személy esetében a visszafizetést elrende-
lő határozatot vissza kell vonni és ezzel egyidejűleg intézkedni kell a már visszafizetett ellátás
egy összegben történő kifizetéséről .

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló 2005 . évi CLIII. törvény (a to-

vábbiakban: Kvtv.) 30. $-a (1) bekezdésének a felvezető mondatábana,,gazdasági tár-
saság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző" szövegrész helyébe „gaz-
dasági társaság, - a szociális szövetkezet kivételével - a szövetkézét és a humánszol-
gáltatást alaptevékenységként végző",

b) a Kvty. 30. ~-a (1) bekezdésének h) pontjában a „gazdasági társaságot és az e bekez-
désben meghatározott egyéni vállalkozót" szövegrész helyébe „gazdasági társaságot, -
aszociális szövetkezet kivételével-szövetkezetet és az e bekezdésben meghatározott
egyéni vállalkozót"

szövegrész lép."

Indokolás

A szövetkezetekről szóló 2006 . évi X. törvény (a továbbiakban : Szötv.) 2006 . július 1-
jén történő hatálybalépése indokolttá teszi a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III . törvény (a továbbiakban : Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) az ellátórendszerben
részt vevő szereplők helyzetét szabályozó rendelkezéseinek módosítását .

A Szöty. 2006. július 1-én történő hatályba lépésével a magyar jogban intézményesül a
szociális szövetkezet . A törvényalkotó szándéka szerint a szociális szövetkezetek elsősorban
hiánypótló szerepet töltenének be a társadalmi gondoskodás rendszerében .

A Javaslat - az említett célok elérése érdekében, a Szöty . 68 . §-ának (1) bekezdésében
meghatározott keretek között - az Szt. és a Gyvt . módosításával arra kívánja ösztönözni a
szociális szövetkezeteket, hogy a társadalmi innováció érdekében a jelenlegi szolgáltatásokon
túlmenően új, a jelenlegi törvényekben még nem szabályozott formákat alakítsanak ki a szo-
ciális és gyermekvédelmi ellátások terén .

A Javaslatnak a családok támogatásról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvényt (a továbbiak-
ban: Cst.) módosító rendelkezései két, jelenleg ellentétes értelmű törvényi rendelkezés közötti
összhang megteremtését szolgálják .
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Az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetőleg 44 . §-ának (2) bekezdése alapján
ápolási díj annak a személynek is megállapítható, aki egyéb rendszeres pénzellátásban, így
például gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, és a
rendszeres pénzellátás összege kisebb, mint az ápolási díj összege . A Cst. gyermekgondozási
támogatásokra vonatkozó rendelkezései viszont kizárják ezen támogatások megállapíthatósá-
gát, ha a jogosult ápolási díjban részesül [Cst . 27 . § (1) bekezdés] .

A Javaslat a Cst. olyan kiegészítését tartalmazza, mely megengedi az ápolási díj megál-
lapítását, és a gyermekgondozási támogatás összegét meghaladó összegben való folyósítását a
gyermekgondozási támogatások mellett, megteremtve ezzel - 2005. szeptember 1-jére, azaz
az ún. emelt összegű ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatálybalépésének időpontjára visz-
szaható hatállyal - a két törvény összhangját .
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