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a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesül ők számára
nyújtott jövedelempótlékok csökkentésének kompenzációjáró l

1 . A terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermekgondozási díjban részesülők számára
nyújtott jövedelempótlékok 2012. január 1 . napjától hatályos csökkentésének kompenzációja
érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) intézkedjék a terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra 2011 .
december 31-én már, illetve 2012. január 1-től még jogosult személyi kör részére jár ó
jövedelempótlékok 2011 . decemberben hatályos összegben történő továbbfolyósításáról ,

b) a már folyósított — 2012 . január 2 . napjától csökkentett összeg ű — terhességi-gyermekágyi
segélyt, gyermekgondozási díjat egészítse ki arra az összegre, melyre a 2011 . december 31-én
már, és 2012 . január 1-én még jogosultak részére 2011 . decemberében folyósítottak .

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Budapest, 2012 . március 14 .

INDOKOLÁS

Nemzetstratégiánk egyik legfontosabb kérdése a népesedés politika és ezen keresztül a
családok támogatása. Sajnálatos, hogy immáron 2008 óta a családok támogatására fordítot t
normatív összegek egyáltalán nem emelkednek és elkeserít ő, hogy a jogszabály változása
miatt 2012. január elsejétől kezdődően kevesebb juttatást kapnak kézbe a jogosultak . Bár
kompenzáció címén a kormány jövedelempótlékot állapított meg, mely március 13-án lépet t
hatályba, a megállapított összegek sok esetben elmaradnak a tavaly év végihez képest, így so k
család több ezer forinttól esik el, éppen ezért elengedhetetlen a probléma azonnali megoldása
és juttatás legalább tavalyi szinten tartása
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országgyű lési képviselő

képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján – benyújtjuk „a terhességi-gyermekágyi
segélyben és gyermekgondozási díjban részesül ők számára nyújtott jövedelempótléko k
kompenzációjáról” készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2012 . március 14 .
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