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r e e ezes felszámolásának megalapozása érdekében a gyermekek védelmér ől és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény módosításáró l

L '§

A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény 151 . §-

a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazn i

a) a bölcsődében, hetes bölcs ődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban ,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, illetve az itt szervezett externátus i

ellátásban,
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik -

középfokú iskolai menzai ellátás keretében ,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó

fogyatékosok nappali intézményében ,

nyújtott étkeztetésre .

(2) Ha a szül ő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, gyermekek és a tanulók

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napoko n

a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben ,

b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatás i
területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési é s

felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben ,

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést .

(2a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára az é v

minden napján a déli meleg főétkezést és két további étkezést kell biztosítani . Az étkezés t

óvodai nevelési napokon, valamint az` iskolai tanítási napokon a (2) bekezdésben foglalta k
szerinti intézményben, a nevelési, illetve tanítási napokon kívüli napokon a település i

önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási területén az állami

intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és feln őttképzési szerv által

fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja.

(2b) Ha a gyermek, tanuló szakosított szociális ellátást nyújtó, gyermekvédelmi

szakellátást nyújtó vagy bentlakásos nevelési-oktatási intézményben van elhelyezve, a (2 )

bekezdésben szereplő napokon kívül, valamint a déli meleg főétkezésen és a két további
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étkezésen felül a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény
fenntartója biztosítja, a (2c) bekezdésben foglaltak kivételével .

(2c) A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állam i
intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és feln őttképzési szerv által
fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt étkezésen kívüli további étkezést .

(2d)A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntart ó
központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési -
oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanba n
működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - a (2) és a (2c) bekezdés szerint i
étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja . A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani a
(2) és a (2c) bekezdés szerinti étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely sajá t
tulajdonában álló ingatlanban működik.

(2d) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a
közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattó l
hozzájárulást kérhet .

(2e)Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe . Az
étkezések közül az ebéd külön is igényelhet ő .

(2f) Ha a (2), a (2c) és a (2d) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a település i
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítj a

meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezé s
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege .

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárol t
szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetés t
biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben

felmerülő nyersanyagköltséget .

(4)A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezet ő a (3) bekezdés szerinti
napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint az (5) és (5a) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a
figyelembevételével állapítja meg . Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében
biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési dí j
meghatározásánál a 150 . § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni .

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdé s

alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének

vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi
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térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési dí j

összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a település i

önkormányzathoz fordulhat . Ha a települési önkormányzat intézmény,közreműködése nélkül
biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására,

csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg .

(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatí v

kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : ingyenes étkezés )

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermek után ,

b) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül ő gyermek után, h a

ba) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan bete g
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

bb) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek ,

bc) olyan ,családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg , a kötelező legkisebb munkabér személy i
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett

összegének 130%-át, vagy
bd) nevelésbe vették ;
c) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű ' iskolai oktatásban részt vev ő tanuló után, ha

nevelésbe vették;
d) az 1-8 . évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vag y

db) utógondozói ellátásban részesül.

(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatí v

kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : kedvezményes étkezés)

a) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszer ű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve ,

hogy az (5) bekezdés a) pont alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben ;

b) az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatéko s

gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés a), c)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül

ingyenes étkezésben .

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelm i

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szól ó

kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni .

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe .

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a

szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződése alapján már

jogosult .
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(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglene s
hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappal i
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után
nem vehető igénybe a normatív kedvezmény .

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem
állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatás i
intézmény vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a
gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezmény t ` állapíthat meg .

(10) Az (5) bekezdés b) pont bc) alpontja és az (5a) bekezdés a) pontja szerinti normatív
kedvezmény megállapításához közös háztartásban él őként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli ,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési, intézményben nappali rendszer ű oktatásban

-részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, é s
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatéko s

gyermeket, kivéve a nevel őszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesül ő
fiatal felnőttet .

(l0a) Az (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a
kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban él ő családtagként kell figyelemb e
venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellye l
rendelkező

a) szülőt, aszülő házastársát vagy élettársát,
b) (10) bekezdés szerinti gyermeket ,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk . családjogra irányadó szabályai alapján a szül ő

vagy házastársa által eltartott rokont .

(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is
kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5 )
vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetébe n
fennállnak. Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja és az (5a) bekezdés a) pontja szerint i
esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a

számát össze kell adni. A (l0a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó
gyámot is érteni kell .

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásbán való részvétel e
befejezéséig kell biztosítani .

(12) Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147 . § (4) bekezdését, a 148 . § (1), (4), (5), (8)
és (9) bekezdését alkalmazni kell ."
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2. .§

Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A gyermekéhezés felszámolása közös nemzeti ügyünk . Egy pillanatig úgy tűnt, hogy ezzel
minden parlamenti párt egyetért, hiszen az err ől `szóló civil kezdeményezést, a Nemzet i

Minimum Programjáról szóló országgy űlési határozati javaslatot (a KDNP kivételével)

minden parlamenti párt képvisel ője aláírta .

Sajnálattal fogadtunk, hogy november 2-án, alig egy hónappal a javaslat benyújtása után, az
Országgyűlés Népjóléti Bizottságának kormánypárti többsége nem támogatta a javaslat
tárgysorozatba-vételét. Az elutasítás tényénél csak az a stílus volt megdöbbent őbb, amit a
kormánypárti képviselők többsége a vitában tanúsított .

A közös ügy érdekében folytatni kell azt a munkát, amit a civilek elkezdtek . A
gyermekéhezés felszámolása számos intézkedést igényel, köztük jogszabály módosításokat is .
Mindezek miatt szükségesnek tartjuk, hogy konkrét kezdeményezéssel éljünk . Javaslatunk az
egyik legszükségesebb jogszabályi módosítást tartalmazza a gyermekéhezés felszámolás a

érdekében: a rászoruló gyermekek számára az állam az év minden napján biztosítsa a nap i
étkezést .

Javaslatunk azt jelenti, hogy a nevelési-gondozási, oktatási intézménybe járó gyermeke k
esetében a hétvégi és szünidei napokon is biztosított lesz az étkeztetésük . A legkisebb

gyermekek esetében pedig, akik még nem járnak intézménybe (például azért, mert ninc s
elérhető bölcsőde vagy más napközbeni ellátást nyújtó intézmény) különösen fontos lesz,
hogy naponta meleg ételhez jutnak, amit az önkormányzatnak kell biztosítania .

A javaslatunk révén megoldódna az a több éves probléma is, hogy a szociális nyári étkezteté s
keretében a rászoruló gyermekeknek csak ötöde jut napi meleg ételhez .

Azonban további lépésekre is szükség van, amelyek szintén igénylik a széleskörű összefogást .
Ezért folytatni kell az egyeztetéseket a civilekkel és a társadalom minden szerepl őjével, ak i
fontosnak tartja ezt a nemzeti ügyet .
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RÉSZLETES INDOKOLÁ S

1. §

A gyermekétkeztetés normatív szabályozásának módosításával 2016. január 1-jétő l a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára az év minde n
napján biztosítani kell a napi háromszori étkezést .

A rendelkezés egyes, pontjainak módosításával egyértelm űvé válik, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 100%-os kedvezményben részesülnek, tehát
ingyenesen jogosultak a gyermekétkezésre .

2. §

Hatályba léptető rendelkezés .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

Képviselő i önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdésében foglalt jogunknál fogva, az egye s

házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 27 . § (1) bekezdés a)

pontja és 31 . § (1) bekezdése alapján a gyermekéhezés felszámolásának megalapozás a

érdekében a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI .
törvény módosításáról szóló mellékel t

törvényjavaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyű léshez.

Budapest, 2015 . november 3 .
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Korózs Lajos

	

Lukács Zoltá n
országgyűlési képe selő

	

országgyűlési képviselő
(MSZP)

	

(MSZP)

Tóbiás óz .BangBorbélyIld'
országgyűlés ép iselő

	

ország yűlési képvis e
(MSZP)
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Dr. Tóth Bertala n
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Dr. Har • ozó Tamás
országgyű lési képviselő

(MSZP)

Dr. Bárándy Gergely
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Deme er Márta
országgyűlési képviselő

(54SZ

Tóth Csaba
országgyű lési képviselő

(MSZP)

Ho áth
országgyű lési képviselő

(MSZP)

Kiss László
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Dr. Molnár Z61t
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Nándor
lési képviselő

( SZP)

Heringes Anit a
országgyű lési képviselő

(MSZP)

Hiszékeny Dezs ő
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Dr. Józsa Istvá n
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Kunhalmi Ágnes
országgyűlési képviselő

(MSZP)

M rházy Attil a
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

(

	

)

ogös Zoltán
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Harangozó Gábor István
országgyűlési képviselő

SZP)

Dr. Hille stvan
országgyű lési képviselő

(MSZP)

Dr. Legény Zsol t
országgyűlési képviselő

(MSZP)

orsz
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Szabó Sándor
országgyűlési képviselő

SZP1)

Dr. Szakács László
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Teleki László
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Tukacs István
országgyűlési képviselő

MSZP)

Dr. Varga László
országgyűlési képviselő

(MSZP)

Velez Árpád
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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