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Magyar Országgy{ílés
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság

Dr. S7zli Katalin asszonyinak,
az Orszaiggyúiks eindkének

Ho1 ,ybon

1s hivatala

Irományszám : 1 l60

Érkezett: 2006 NOV 3 0.

TisTtclt Elnök Asszony!

A H~abály 94. nak E1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények mádositásáról sz451ó TI1305. számú törvényjavaslathoz az alábbi

kapcsolódd bizottsügi módosító javaslatot

terjesztjük elö :

A törvényjavaslat 36. §-a az alábbiak szerint módosul :

„36.

A Cst. 11 . §-ának (1) bekezdése helyébe a kávetkez$ rendelkezés lép :

„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 11 700 forint,
ó} egy gyermeket nevelő egyedű1á11ó esetén 12 700 forint,
e) kétgyermekes csatád esetéri gyermekenként 12 700 forint,
d) két gyermeket nevelb egyedü1á11b esetén gyermekenként 13 800 forint,
e) h-drom- vagy többgyermekes család esetén gycrmc onk&xt 14 900 forint,
f) három vagy +,6bb gyermeket neveld egyedű14116 esetén gyermekenk t 15 900 fui t,
g) tazt&san beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket zacveki családd esetén,

valamint a 7. § (1) bekezelésének b)-c) pontfa szerhiti intézményben 616, továbbá
ncvclöszülónél,, hivatásos nevelőszűl (5nél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermek után 22 300 forint,

h) tartósan beteg, illetve Siályosan fogyatékos gyermeket nevelő egycditláll ,6 esetén a
tarfásan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 24 400 forint,

í) a 7. § (1) bekezdésének d) pont] a szerinti személy esetén - a 8. § (4) bekezdés6ben
foglaltak kivételével - 19 100 . 2007. március IJAW( 19400 forint,

Ksrresemdöbtz~#tsáfi,rtt~rdositólavasYaat
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y) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élo, továbbra
nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g> és h) pontok alá nem tartozó,
továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a
7. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti személy, valamint a 8 . § (3) bekezdésének b) pontja
alá tartozó személy esetén 13 800 forint ."

INDOKOLÁS

A vizítdíi bevezetése indokolttá teszi, hogy a tartósan beteg vagy súlyosann fogyatékos
magasabb tisszegü családi pótlékban részesülő nagykorúak esetében az ellátás ősszege
magasabb mértékben emelkedjen . Ezáltal bíztosltható ugyanis a többletterhek legalább
részbeni ellensúlyozása .

Budapes~ 2~. nov ,rnber 30.
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