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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény a gyermekek téli étkeztetésének biztosítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2372. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Boldog István (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Szakács Lászlónak (MSZP) 
 
Meghívottak  

 
 
Szabó Timea (független), előterjesztő  
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 23 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
estét kívánok. Tisztelt Bizottság! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság 
megjelent tagjait, a munkatársakat és mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
munkánkat. Kövér László házelnök úr engedélyezte, hogy a plenáris üléssel 
párhuzamosan, illetve a 60 perces szünetben a bizottságot összehívhassuk, mivel 
Szabó Timea képviselő asszony egy olyan törvénymódosítást adott be, amely a téli 
szünet idejére kívánja a gyermekétkeztetést orvosolni, tekintettel a 
gyermekszegénység rohamos terjedésére. 

A házszabály nem teszi szükségessé, hogy az előterjesztőn, illetve az 
előterjesztő képviselőjén kívül a kormány képviselője is jelen legyen. 

A helyettesítésekkel kezdjük. A házszabálynak megfelelően Hegedűs Lorántné 
képviselő asszony kérte, hogy Szakács László képviselő úr helyettesítse a bizottsági 
ülésen. Más helyettesítésről nekem jelen pillanatban nincs tudomásom. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítéssel, sőt, anélkül is határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért, tekintettel arra, hogy a napirend módosítására nem érkezett javaslat, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadja-e. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény a gyermekek téli étkeztetésének biztosítása 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2372. 
szám - Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa - 
Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Akkor minden kertelés nélkül át is adnám a szót Szabó Timea képviselő 
asszonynak mint előterjesztőnek. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm 
az egész bizottságnak, hogy megjelent. Tudom, hogy ilyenkor már mindenki menne 
haza, úgyhogy külön köszönöm, hogy ezt a témát önök is fontosnak tartják, és ilyen 
gyorsan összehívták ezért a bizottsági ülést. 

Nem hiszem, hogy nagyon ragozni kell ezt a tragikus kérdést, ezt az országos 
problémát. Tudjuk azt, hogy 600 ezer gyerek nélkülöz Magyarországon. Azt is tudjuk, 
hogy az idén a korábbi évekhez képest sokkal hosszabb lesz a téli szünet, míg 
általában egy hét, 10 nap, jó esetben egy picit több szokott lenni, most 16 napos lesz. 
Ez azt jelenti, hogy 16 napig több mint 100 ezer gyermek, potenciálisan összesen 600 
ezer gyermek nélkülözni fog, nem fog hozzájutni legalább napi egyszeri meleg ételhez. 
Ez katasztrofális állapot. Meggyőződésem az, hogy a gyermekéhezés összességében 
Magyarország szégyene. Ezt a magyar jogalkotóknak nem lehet hagyni, mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, hogy erre a problémára sürgősen megoldást találjunk. 

A javaslatom konkrétan az, hogy az Országvédelmi Alapból 3 milliárd forintot 
különítsünk el erre, és igény szerint ez sürgősséggel lehívható legyen az 
önkormányzatok számára annak érdekében, hogy biztosítani tudják ezt az ellátást a 
rászoruló gyermekeknek. Ez a javaslat gyermekenként körülbelül napi 300 forinttal 
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kalkulál. Ebből ilyen nagy mennyiségben már ki lehet hozni az egyszeri meleg ételt, el 
lehet készíteni, ami erre a célra megfelelő. Nyilván az önkormányzatoknak kell ezt a 
feladatot megoldani, ellátni, de ezt a pénzt szükség esetén le lehet hívni. 

Itt felmerül az a kérdés, hogy hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban. Az 
iskolák a szünetekben is nyitva tartanak, hiszen ügyelet van, csak karácsony három 
napjára, illetve a hétvégére kell az önkormányzatnak valamilyen külön megoldást 
találnia. Ezt vagy az iskolán keresztül, vagy az önkormányzaton keresztül meg tudják 
oldani. Erre van számos jó gyakorlat már Magyarországon. 

Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, ne hagyjuk azt, hogy éhezzenek a 
gyerekek a téli szünetben, mert ez nem nagy összeg ahhoz képest, hogy stadionokra és 
egyéb luxusberuházásokra mennyit költött eddig a kormány. Kérem, támogassák ezt, 
és próbáljuk megoldani erre az időszakra is a gyermekek étkeztetését. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 

kíván-e valaki kérdést vagy észrevételt megfogalmazni az előterjesztéssel 
összefüggésben. (Nincs jelentkező.) Ilyen észrevételt nem látok. Ellenzéki 
képviselőtársaim jelzik, hogy támogatni kívánják az indítványt. Erre mindjárt 
lehetőségünk is lesz. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? Hét nem mellett a 
bizottság elutasította a tárgysorozatba vételt. Ezt őszintén sajnálom. 

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Ezzel a különfélékhez érkeztünk. Tekintettel arra, hogy ma már mindenkinek 
boldog karácsonyt és újévet kívántam, ezt nem ismételném meg. Van-e valakinek 
közérdekű bejelentése az egyebek napirendi pont kapcsán? (Nincs jelentkező.)  

 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a 2. napirendi pontot és ezzel az egész bizottsági ülést 
lezárom. További jó munkát annak, akinek itt, a Házban még dolga van, akinek pedig 
nincs, annak jó pihenést. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 29 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


