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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés 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 egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A Javaslat 33 . §-a az alábbiak szerint változik :

„33 . §
A Gyvt . 150. § (3) bekezdés a) [és b)] pontja helyébe a következő rendelkezések]

lép[nek] :
[A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1)

bekezdésben meghatározott jövedelem]

„a) [50%] 40%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei
ellátás esetén[,

b) – bölcsődében és mini bölcs ődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a
fenntartó a bölcs ődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcs ődei
ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, és a gyerme k

ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben –, 25%-át ,
bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül –, 20%-át,] ”

2. A Javaslat 37 . § (3 bekezdése) a az alábbiak szerint változik :

„37 . §

(3) Hatályát veszti a Gyvt .
a) 38/A. §-át megelőző alcím,
b) 94. § (8) bekezdése ,
c) 139. (3) bekezdés b) pontja[ .] S

d) 150. § (3) bekezdésb)pontja .



Indokolás

A kormány által az előző ciklusban bevezetett bölcsődei gondozási díj eltörlésére teszünk
ismételten javaslatot, annak érdekében, hogy gyermeke napközbeni ellátás ne okozzon anyag i
terhet a szülőknek, sőt lehetőséget jelentsen a munkavállalásra és ezáltal a biztosab b
megélhetésre .

Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében se
legyenek kirívóan magasak a térítési díjak, ezért annak maximumát az egy főre jutó
jövedelem 50%-a helyett 40%-ra javasoljuk csökkenteni .

Budapest, 2015 . november 19 .

Bangón Borbély Ikik
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