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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!

Az esélyegyenl őség érvényesülésének közoktatásban történ ő előmozdítását
szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/5587 . számú törvényjavaslathoz - a

Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – Tatai-Tóth András és
társai által aT5587/1 S . sz. benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem el ő :

A Javaslat 15 . §-a következők szerint változik :

A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szól ó
1997. évi XXXI. törvény módosítása

15 . §

A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény

(a továbbiakban : Gyvt.) a következő 20/C. §-sal és azt megelőzően a következő alcímme l
egészül ki :

,,Óvodáztatási támogatá s

20/C . § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül ő gyermeknek a szül ője részére, aki gyermekét a harmadik vagy a
negyedik életévében íratta be az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszere s
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a

(a) a gyermek óvodai beíratása évében a tárgyév december 1-jén fennáll, feltéve ,
hogy a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a
tárgyév december hónapjában, ]

a) a gyermek óvodai beíratása évében

aa) június 1-jén fennáll, ha gyermek óvodai beíratása az év első felében történik ésa
gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a tárgyév június
hónapjában,



ab) december 1-jén fennáll, ha a gyermek óvodai beíratása az év második felébe n
történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt,a
tárgyév december hónapfában (a továbbiakban :azaa)-ab) pont alattiak együtt első alkalom),

ac) az aa) pontban meghatározott esetben a tárgyév december 1-jén fennáll, a tárgyév
december hónapjában,

b) a gyermek beíratását követő évtől kezdődően

ba) a tárgyév június 1-jén fennáll, a tárgyév június hónapjában ,

bb) a tárgyév december 1-jén fennáll, a tárgyév december hónapjában ,

pénzbeli támogatást folyósít .

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hog y
a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyző i eljárásban önkéntes nyilatkozatot
tegyen arról, hogy gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen .

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás összege a 2009 . évben gyermekenként
első alkalommal [a gyermek beíratásánál] húszezer forint, ezt követően esetenként é s
gyermekenként tízezer forint. A 2009 . évet követően az összeg emelésérő l az Országgyűlés a
költségvetésrő l szóló törvény elfogadásával egyidej ű leg dönt .

(4) A helyi önkormányzat rendeletben elő írhatja, hogy az első alkalommal folyósításr a
kerülő pénzbeli támogatás helyett, annak legfeljebb ötven százalékáig a szül ő részére
természetbeni támogatás nyújtható . A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő
hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani . "

Indokolás :

A javaslat figyelembe veszi, hogy az óvodai beíratás égész évben történhet . A javaslat
mozgásteret biztosít az önkormányzatok részére a támogatás meghatározott része tekintetébe n
helyi szintű szabályozásra .
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