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Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdé s

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a

Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló 94/2018. (V. 22 .) Korm. rendelet 64 .* 2 .

pontja szerinti feladatkörében eljáró Varga Mihály Pénzügyminisztériumot vezető
miniszterhez,

	

•
„Mennyi gyermek részesült szünidei szociális étkeztetésben télen és tavasszal ?

Mennyi gyermek után igényeltek étkeztetést a nyári szünetre? Mennyit fordít minderre a

kormány? ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatban szeretném az alábbiakat kérdezni :

1. Mennyi gyermek után igényeltek szociális étkeztetést a legutóbbi téli, a mostan i

tavaszi és nyári szünetben? Mennyi volt köztük bölcs ődés, óvodás illetve iskolás

gyermek? Kérem, hogy megyénként adja meg a létszámokat !

2. Mennyi gyermek részesült ténylegesen szociális étkeztetésben a legutóbbi téli é s

a mostani tavaszi szünetben? Mennyi volt köztük bölcs ődés, óvodás illetve

iskolás gyermek? Kérem, hogy megyénként adja meg a létszámokat !

3. Mennyi gyermek nem jutott hozzá a támogatáshoz, bár jogosult lett volna rá ?

4. Mennyit fordított a kormány étkeztetésben a legutóbbi téli és a mostani tavasz i

szociális étkeztetésre ?
5. Összességében mennyivel kellett az önkormányzatoknak kiegészíteniük a z

állami forrást?
6. Mekkora központi forrásra lenne szükség ahhoz, hogy minden jogosult gyermek

részesülhessen az ingyenes szünidei étkeztetésben?

7. Mennyit támogatást szán a kormány az idei nyári szociális étkeztetésre ?

Várom megtisztelő és teljes kör ű válaszát !

Budapest, 2018 . május 29 .
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