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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „ Mikor lesz döntés a nyári szünidő lerövidítéséről?” című írásbeli kérdésre
— Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az oktatás több területét érintő fejlesztésekről, átalakításokról zajlik a szakmai előkészítő
munka, de a Kormány ezzel a kérdéssel még nem foglalkozott .

Befejeződött az idei tanév, megkezdődött a nyári vakáció, ez a gyermekek részére nagyjábó l
két és fél hónapos szünid őt jelent. A pihenés egyaránt szükséges a diákok és pedagógusok
számára, azonban felmerült annak a lehetősége, hogy a tanítási napok átalakításáva l
kiegyensúlyozottabban kerüljenek elosztásra az évközi szünetek .
A Kormány a családok helyzetének javítását prioritásként kezeli . A Kormány a hároméve s
kortól kötelező óvodáztatás bevezetésével egyidej űleg, szeptember 1-jét ől lényegesen
kiterjeszti az ingyenesen étkező gyermekek körét, ősztől a jelenleginél 172 ezerrel több,
mintegy 358 ezer bölcsődés és óvodás korú gyermek étkezhet majd napi háromszor
ingyenesen . Ennek keretén belül az önkormányzatok és társulásaik egyebek mellett óvodái k
főzőkonyháinak, tálalóinak vagy étkezőinek fejlesztésére kaphatnak vissza nem térítend ő
támogatást .

A 2013-tól felmenő rendszerben ingyenes tankönyvek bevezetése is a családok segítésé t
célozta, melynek köszönhetően 2013-ban 630 882 fő (az összes tanuló 53 százaléka), 2014 -
ben 667 940 fő (az összes tanuló 56 százaléka) számára volt ingyenes a tankönyv .
Az iskolai szünetek átszervezésének újragondolása is a Kormány családok élethelyzetének
javítását elősegítő célkitűzésnek próbál eleget tenni, hiszen sok család és szül ő számára
problémát jelent a gyermek mindennapos elhelyezése, illetve étkeztetése az iskolai szünidők
alatt . Kiváltképpen ezért is hozta létre a Kormány az Erzsébet-táborokat, hogy olyan üdülés i
programra adjon lehetőséget, amelynek keretén belül a gyermekek elérhet ő áron megfelelő
felügyelet mellett tartalmasan tudják eltölteni a szünid ő egy részét . A program sikerességét az
is bizonyítja, hogy idén négyszer annyi gyermek tölti a pihenést napközis táborban az
Erzsébet-program keretében, mint tavaly .

Üdvözlettel :,

Rétvári Benc e
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity István
(LMP) országgyűlési képviselő .,Mikor lesz döntés a nyári szünidő lerövidítéséről?" című ,
K/5329. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . július 7 .
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