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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett : 2015 NOV 19,
Módosító iavaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyé b
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A Javaslat 35 . §-ában, Gyvt . 175 .-176.-t megállapító szakaszában a 175 . § (4) bekezdése az
alábbiak szerint változik:

„ 35 . §

„(4) A települési önkormányzatnak [2018 .] 2017 . december 31-éig kell eleget tennie a
gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvénynek é s
egyes kapcsolódó törvényeknek a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekétkezteté s
átalakítása érdekében történő módosításáról szóló 2015 . évi . . .törvénnyel megállapított 94 . §
(3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének . Ha ezen kötelezettségének az önkormányzat ne m
tesz eleget, akkor az önkormányzat saját forrásból havonta köteles az érintett szül őnek az
adott évi költségvetésben szereplő éves bölcsődei normatíva egy hónapra jutó összegéve l
megegyező támogatást nyújtani .

Indokolás

Nem értünk egyet azzal, hogy 2019-ig kapjanak haladékot az önkormányzatok arra, hog y
megfelelő napközbeni ellátást biztosítsanak az ott él ő kisgyermekek számára. A megfelelő
ellátás mihamarabbi biztosítása több tízezer kisgyermeket nevel ő család életét
megkönnyítené, és segítené a szülő munkába állását is .
Mindezek miatt úgy véljük, hogy szankció bevezetésére van szükség abban az esetben, ha az
önkormányzat nem tesz eleget annak a kötelezettségének, miszerint ha legalább öt gyerme k
esetén igénylik a szül ők az ellátást, vagy legalább 40-nél több három éven aluli gyermek él a
településen, akkor valamilyen formában biztosítani kell a napközbeni ellátást számukra.



Javaslatunk arról szól, hogy ha a település nem tesz eleget kötelezettségnek, akkor saját
forrásból köteles a költségvetési törvény szerinti bölcs ődei normatíva egy hónapra jutó
összegét támogatásként kifizetni a szül őnek. Ezzel arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy
az egyébként ellátandó feladathoz állami támogatásban részesülne az önkormányzat .

Budapest, 2015 . november 19 .
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