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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján „az egyes szociáli s
tárgyú törvények módosításáról” szóló T/3449. számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/3449/44.sz. módosító javaslathoz)

terjesztem el ő :

A törvényjavaslat 67. §-ának (11)-(20) bekezdései a következők szerint változnak:

(11) A családtámogatási kifizetőhelyeknél – ide nem értve a Cst . 35. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerinti családtámogatási kifizet őhelyet – 2007 . december 31-é n
folyamatban lévő anyasági támogatás, családi pótlék, illetve gyermekgondozási segél y
ügyekben a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatósága ( a
továbbiakban: Igazgatóság) jár el. A családtámogatási kifizetőhely a folyamatban lévő
ügyek teljes iratanyagát 2008 . január 5-éig átteszi az Igazgatóságnak.

(12) A családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott és 2007 .
december 31-én folyamatban lév ő fellebbezést a Magyar Államkincstár bírálja el. A
fellebbezés elbírálására 2007. december 31-én hatályos szabályok szerint hatáskörrel
rendelkező Igazgatóság a folyamatban lév ő ügyek teljes iratanyagát 2008 . január 5-éig
átteszi a Magyar Államkincstárhoz .

(13) 2007. december 31-ét követ ően a családtámogatási kifizetőhely döntése
ellen benyújtott fellebbezés esetén a kifizetőhely a fellebbezési eljárás lefolytatása végett
az ügy teljes iratanyagát a Magyar Államkincstárhoz terjeszti fel .

(14)

	

A 200 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató



családtámogatási kifizetőhely a 2007. december hónapra járó családtámogatási ellátások

kifizetése után a — 2007. december 31-éig megállapított — családtámogatási ellátáso k

folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008 . január 15-éig átadja a z

Igazgatóságnak.

(15) Az 500 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató

családtámogatási kifizetőhely — ide nem értve a (14) bekezdés szerinti esetet — a 2008.

január hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a — 2007 . december 31-

éig megállapított — családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállomány t

elektronikusan 2008. február 15-éig átadja az Igazgatóságnak .

(16) Az 500 fő feletti biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatás i

kifizetőhely a 2008. február hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a —

2007. december 31-éig megállapított — családtámogatási ellátások folyósításáho z

szükséges adatállományt elektronikusan 2008 . március 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(17) A (14)-(16) bekezdés szerinti adatállomány átadását követően a

családtámogatási ellátások folyósításáról — ideértve az adatállomány átadásána k

hónapjára járó ellátást is — az Igazgatóság gondoskodik .

(18) A családtámogatási kifizetőhely a családtámogatási ügyek iratanyagát az

adatállomány elektronikus átadása hónapjának utolsó napjáig átadja az illetéke s

Igazgatóságnak.

(19) Amennyiben a jogalap nélkül felvett ellátást 2007. december 31-ét

megelőzően a kifizetőhely folyósította, annak a visszafizetésére kötelez ő határozatot az

illetékes Igazgatóság hozza .

(20) A kifizetőhely az általa átadott és már elbírált családtámogatási ellátások

jogszabályoknak való megfelelőségéért a Cst . felelősségi szabályai szerint tartozik

felelősséggel."]

	

(11)	 „A	 200 főt meg nem haladó	 biztosítotti	 létszámot	 foglalkoztat ó
családtámogatási kifizet őhely — ide nem értve a Cst. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontj a
szerinti családtámogatási kifizetőhelyeket — a 2007. december hónapra járó családtámogatási
ellátások kifizetése után - 2007 . december 31-éig megállapított — a családtámogatási ellátások
folyósításához szükséges adatállományt a Kincstár által rendelkezésre bocsátott progra m
segítségével elektronikusan 2008 . január 15-éig átadja a Magyar Államkincstár lakóhel y
szerint illetékes Regionális Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság) . Ezzel egyidejűleg
megküldi az igénylők személyi adataira, a jogosultságra és folyósításra vonatkozó adatoka t

	

tartalmazó	 „Adatlap	 családtámogatási	 ellátások	 továbbfolyósításához”	 elnevezésű
nyomtatványokat (továbbiakban : adatlap) .

	

(12)	 Az	 500	 főt meg nem haladó	 biztosítotti	 létszámot	 foglalkoztató
családtámogatási kifizet őhely — ide nem értve a Cst. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja



szerinti családtámogatási kifizetőhelyeket — a 2008 . június hónapra járó családtámogatási
ellátások kifizetése után a 2008 . június 30-ig megállapított — családtámogatási ellátások
folyósításához szükséges adatállományt a Kincstár által rendelkezésre bocsátott program
segítségével elektronikusan 2009 . július 15-éig átadja az Igazgatóságnak. Ezzel egyidejűleg
megküldi az igénylők személyi adataira, ajogosultságra és folyósításra vonatkozó adatoka t
tartalmazó adatlapokat.

	

(13)	 Az 500 fő feletti	 biztosítottí	 létszámot foglalkoztató családtámogatási
kifizetőhely — ide nem értve a Cst . 35.	 §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti
családtámogatási kifizetőhelyeket — a 2008. december hónapra járó családtámogatási ellátások
kifizetése után a — 2008 . december 31-éig megállapított — családtámogatási ellátások
folyósításához szükséges adatállományt a Kincstár által rendelkezésre bocsátott program
segítségével elektronikusan 2009 . január 15-éig átadja az Igazgatóságnak. Ezzel egyidejű leg
megküldi az igénylők személyi adataira, a jogosultságra és folyósításra vonatkozó adatoka t
tartalmazó adatlapokat.

	

(14)	 A	 (11)-(13)	 bekezdés	 szerinti	 adatállomány és adatlap	 alapján	 a
családtámogatási ellátások folyósításáról — ideértve az adatállomány átadásának hónapjár a
járó ellátást is — az Igazgatóság gondoskodik.

	

(15)	 A (11)-(13) bekezdése szerinti családtámogatási kifizet őhely a megszűnése
időpontjában folyamatban lévő és el nem bírált anyasági támogatás, családi pótlék, illetv e
gyermekgondozási segély ügyekben az Igazgatóság jár el . A kifizetőhely a folyamatban lévő
és el nem bírált ügyek teljes iratanyagát az adatlapok átadásával egyidej űleg átteszi az
Igazgatóságnak .

	

f16)	 A foglalkoztató a családtámogatási ügyek iratanyagának meg őrzéséről az
Igazgatóság által tételesen lefolytatott záróellenőrzés időpontjáig köteles gondoskodni.A
foglalkoztató megszűnése esetén haladéktalanul értesíti az illetékes Igazgatóságot .

	

(17)	 A családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott és a kifizetőhely
megszűnése időpontjában folyamatban lévő fellebbezést a Magyar Államkincstár bírálja el .A
fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkez ő Igazgatóság a folyamatban lévő ügyek teljes
iratanyagát a kifizetőhely megszűnése időpontját követő hónap 5. napjáig átteszi a Magyar
Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár a kifizetőhelyek által megküldött folyamatban
lévő ügyekről 8 napon belül értesíti az igényl ő lakóhelye szerint illetékes Igazgatóságot .

	

(18)	 Amennyiben a jogalap nélkül felvett ellátást a kifizet őhely megszűnését
megelőzően a kifizetőhely folyósította, a visszafizetésére kötelez ő határozatot az illetékes
Igazgatóság hozza.

	

(19)	 A kifizetőhely az általa átadott és már elbírált családtámogatási ellátások
jogszabályoknak való megfelelőségéért	 a Cst. felelősségi szabályai	 szerint tartozik
felelősséggel .

(20) 2007 . december 31-ét követően új családtámogatási kifizetőhely nem jön létre ."



Indokolá s

Kapcsolódó módosító indítványunk lényege, hogy a módosító indítványunkba n

megjelölt átadási határidőket közelebb hoztuk egymáshoz . Így a jogalkotó szándékát i s

figyelembe véve olyan a gyakorlatban is teljesíthető határidőket jelöltünk meg, amely az

államkincstár területi szerveinek is biztonságossá teszi az összességében közel 450 eze r

családtámogatási ügyirat rendezett átvételét .

Hirt Ferenc

7 iPá

Dr. Horváth Zsol t

ándor

a Istvá

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Lanczendorfer

	

ebet Dr. Puskás Tivadar

Kereszténydemokrata Néppárt
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