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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinekjavítása
érdekében történőmódosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/16203.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)

46. §-a szerinti eljárásában - 2021. június 3-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint

értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő -

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § ( 1) bekezdésében foglalt

követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak

javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság a DK és a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjainak módosítási szándékot

megfogalmazó javaslatait megtárgyalta és nem támogatta.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - az általa támogatott részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó

összegző módosító javaslatot nyújt be.
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A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott , részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2021. június 3-án lezárta.

Budapest, 2021. június 3.

Tisztelettel:
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinekjavítása érdekében történő
módosításáról szóló T/16203. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/16203/5. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/16203/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Vht. 54. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. § 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 54. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,.(1) A végrehajtást akkor lehet folytatni, ha

a) az 52. § a) pontja esetén a személyazonosság megállapításához szükséges adatok
pótlására [került sor) sor került,"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/16203/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4.§

A Vht. a következő [304/H.]304/1. §-sal egészül ki:

,,[304/H.]304/1. §

Az egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében
történő módosításáról szóló 2021. évi . . . törvénnyel megállapított rendelkezéseket a 2022.
január 1-jét megelőzően indult végrehajtási ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a 164. §
(2) bekezdését a 2021. december 31-ét követően befolyt összegek elszámolása során kell
alkalmazni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért


