
 

Ikt. sz.: KVB/56-2/2015. 

KVB-21/2015. sz. ülés 
(KVB-41/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2015. november 16-án, hétfőn 10 óra 31 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény a gyermekek téli szünidei étkeztetésének biztosítása 
érdekében történő módosításáról szóló T/6750. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 5 

Szabó Timea bevezetője 5 

Hozzászólások, reagálások 6 

Határozathozatal 10 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény, a Pető Intézet „Mamás-csoportjának” megmentése 
érdekében történő módosításáról szóló T/6829. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 10 

Szabó Timea nyilatkozata az indítvány visszavonásáról 10 

Egyebek 11 

Az ülés berekesztése 11 

 

 



3 

 

Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a 
gyermekek téli szünidei étkeztetésének biztosítása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6750. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

2. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a 
Pető Intézet „Mamás-csoportjának” megmentése érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6829. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Egyebek 

 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szelényi Zsuzsanna (független) 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Tilki Attila (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  

Bodó Sándor (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  
Schmuck Erzsébet (LMP) Szelényi Zsuzsannának (független)  
 

 
Meghívott 
 
 Szabó Timea (független) előterjesztő  

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Képviselő Hölgyek és Urak! Tájékoztatom a 
Költségvetési bizottságot, hogy Burány Sándor elnök úr egyéb halaszthatatlan 
közfeladata ellátása miatt nem tud jelen lenni az ülésen, így engem kért meg az ülés 
levezetésére. 

Tájékoztatni szeretném a bizottságot a helyettesítés rendjéről: Tilki Attilát 
Hargitai János, Bodó Sándort Boldog István, László Tamást jómagam, Witzmann 
Mihályt pedig Szabolcs Attila képviselő urak helyettesítik. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban meghatározott napirendi pontok megtárgyalását 
indítványozom. Aki támogatja és elfogadja a napirendet, ezt kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Bejelentem, hogy Szelényi képviselő asszony Schmuck képviselő asszonyt 
helyettesíti. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény a gyermekek téli szünidei étkeztetésének biztosítása 
érdekében történő módosításáról szóló T/6750. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk akkor az írásban előterjesztett napirendi pontjaink megtárgyalására. 
Az 1. pont Szabó Timea képviselő asszonynak a 2015. évi központi költségvetésről 
szóló 2014. évi C. törvény a gyermekek téli szünidei étkezésének biztosítása 
érdekében történő törvénymódosító javaslata, melyet T/6750. számon nyújtott be. Az 
előterjesztő itt van, átadom a szót neki. Parancsoljon, képviselő asszony! 

Szabó Timea bevezetője 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, hogy 
napirendre vették ezt a fontos javaslatot. Nem fogom elkezdeni a kályhától, 
meggyőződésem az, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a 
gyermekéhezés problémája mekkora feladatot jelent ma az egész országnak. A 
legpesszimistább becslések szerint is, vagy mondhatom, hogy a legoptimistább 
becslések szerint is legalább 40 ezer gyermek éhezik naponta az országban, és több 
százezer olyan gyermek él még rajtuk kívül, akik ugyan a szó szoros értelmében nem 
éheznek, viszont nap mint nap nélkülözni kényszerülnek. 

Azt is tudjuk, hogy bár a kormány bevezette az intézményekben, a 
bölcsődékben, óvodákban, iskolákban az ingyenes étkeztetést, számos olyan gyermek 
és rászoruló van még az országban rajtuk kívül, konkrétan az újszülött kortól egészen 
2 vagy 3 éves korig, akikhez ez nem jut el, akik viszont semmilyen ellátásban nem 
részesülnek. 

Az én jelenleg benyújtott módosító javaslatom arra irányul most, hogy a 
központi költségvetésből különítsünk el még 3 milliárd forintot annak érdekében, 
hogy az idén is nagyon hosszú, 16 napos téli szünetben biztosítani tudjuk a rászoruló 
gyerekek étkeztetését. Az a helyzet, hogy ez az összeg nincsen elkülönítve most a 
gyermekétkeztetésre szánt költségvetési forrásban. Tudjuk azt, hogy idén 3 milliárd 
forint volt elkülönítve a szünidei étkeztetésre, azonban tudjuk, hogy már a nyári 
szünetben való étkeztetésre sem volt elég ez az összeg, hiszen a rászoruló 550 ezer 
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gyermekből 140 ezer tudta igénybe venni ezt az étkeztetést. Ez az összeg a 
költségvetésben szerepelt, viszont a téli, tavaszi, őszi szünetre vonatkozó keret nem 
volt és nincs elkülönítve. 

Üdvözöljük azt, hogy Balog Zoltán miniszter és Czibere Károly államtitkár is 
elmondták azt, hogy jövőre 1,5 milliárd forinttal növekedni fog a szünidőben a 
gyermekétkeztetésre szánt összeg, viszont egyrészről ez csak jövőre lesz érvényes, 
másrészről ez az összeg sem lesz elég arra, hogy a szünidőben fedezzük ezt a 
tevékenységet. Pontosan tudjuk azt, hogy a 3 milliárd forint nem volt elég arra, hogy a 
rászoruló gyermekek étkeztetését biztosítsuk a nyári szünetben, pontosan az 
egyharmadának tudtuk biztosítani, akkor plusz 1,5 milliárd - hiszen így jön ki az a 4,5 
milliárd forint, amiről államtitkár úr is beszélt -, az nem lesz elég arra, hogy a téli 
szünetben ezt elkülönítsük. 

Azt is tudjuk, sajnos kiderült, hogy a kormány nem mondott igazat azzal 
kapcsolatban, hogy a duplájára nőtt 2010 óta a gyermekétkeztetésre szánt állami 
források összege. A Költségvetési Felelősségi Intézet lekérte a Kincstártól azt a 2010 
óta eltelt időszakra vonatkozó önkormányzati elszámolást, ami azt mutatja, hogy nem 
a költségvetési sorban, hanem a másik végén, az elköltésnél, tehát pontosan egy 
sokkal megbízhatóbb elszámolásból látszik, hogy mennyit költött az állam 
gyermekétkeztetésre. Ebből kiderül, hogy 2010-ben már 65 milliárd forintot költöttek 
az önkormányzatok az állammal együtt gyermekétkeztetésre, míg 2014-re ez az 
összeg 75 milliárdra növekedett. Tehát látjuk azt, hogy a kormány állításával 
ellentétben már 2010-ben nem 28 milliárdot, hanem 65 milliárd forintot költött az 
állam erre a tevékenységre, és 2010-es reálértéken a 75 milliárd, az 68 milliárdnak 
felel meg. Tehát összesen az elmúlt öt évben a kormány mindössze 3 milliárd forinttal 
emelte a gyermekétkeztetésre szánt állami források összegét. 

Hogy jön ki ez a táblázat? Úgy, hogy 2010-től ’12-ig még az 
önkormányzatoknak járt a normatív támogatás, és voltak saját bevételeik 
gépjárműadóból, illetékből, s a többi. Sajnos 2012 után ez a normatív támogatás 
megszűnt, és az állam elvette az önkormányzatoktól ezeket a saját pluszbevételeket is. 
Pontosan ezért, hogy ne essen ki ez a támogatás, a költségvetési sorban megemelte a 
gyermekétkeztetésre szánt összeget. De az a helyzet, hogy a cső végén a gyerekeknek 
nem jutott több pénz állami forrásból a gyermekétkeztetés fedezésére. 

Ezért kérem én most önöket arra, hogy orvosolva ezt a problémát, ezt a 
3 milliárd forintot - ami tényleg egy elhanyagolható összeg, például a közmédia 80 
milliárd forintos támogatásához képest - különítsük el a téli szünetre, és közösen 
állapodjunk meg abban, hogy ez egy minimumügyünk, és segítünk a rászoruló 
gyermekeknek abban, hogy a rendkívül hosszú téli szünetben is legalább naponta 
egyszer meleg ételhez jussanak. Ebben kérem az önök támogatását, megértését. 
Köszönöm. 

Hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot az előterjesztéssel kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A magunk 

részéről, tehát a Jobbik frakciója támogatni fogja ezt a javaslatot itt, a bizottságban is, 
de ha a Ház elé kerül, ott is. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy magában a 
költségvetési törvényben egy olyan további korrekciót is kell tenni, mivel tudjuk, 
általában a közétkeztetésre szánt pénz nem elegendő. Azért nem, mert a szociális 
törvény módosításával a rászorultak sávját a kormányzat jelentősen kibővítette, 
jelenleg 89 ezer forintos egy főre jutó családi bevételnél már a gyermekek jogosulttá 
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válnak a közétkeztetésben az ingyenes ellátásra, ami nagyon jó, ez üdvözlendő, csak 
sajnos azzal, hogy ez gyakorlatilag háromszor annyi gyermeket jelent, mint amennyi 
eddig volt, a kettő közötti differenciát a települések nem kapják meg. Tehát nem 
annyival emelték a közétkeztetési települési támogatások összegét, mint amennyivel 
több gyermek van most már ebben a rendszerben ingyenesen. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy ezzel egy időben életbe lépett az egészséges étkeztetésről szóló kormányrendelet 
is. Sajnálatos módon, ha nem biztosítunk elegendő plusz-, többletforrást arra, hogy ez 
az úgynevezett egészséges étkeztetés valóban minőségi legyen, akkor ez maximum 
csak annyit fog jelenteni, hogy rántott leves lesz só nélkül, de valódi egészséges 
táplálkozást nem fog jelenteni. Ezáltal magát a célt tévesztjük el, de nagyon csúnyán, 
mert a gyerekek továbbra is éhesen fognak hazamenni, hiszen ehetetlen a közmenza 
tápláléka, illetve amit fölkínálnak. 

Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy majd a jövőben ezt a sort ilyen módon 
tovább ki kellene bővíteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szelényi képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Én is támogatom a 

javaslatot. Nyilvánvalóan egy nagyon ésszerű és bölcs javaslat, ami egy hiányosságot 
próbál korrigálni, ami szerintem nagyon fontos, hogy mindannyian melléálljunk. 

Hosszabb távon én is azt gondolom, hogy strukturálisan kell ezeket a dolgokat 
megoldani, tehát nem elégséges, ha egy adott szünidőre próbálunk átmeneti 
megoldást találni, úgyhogy mindenképpen a következő parlamenti költségvetési 
előterjesztésben ennek majd gondosan utána kell járni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mit tetszik mondani, minek kell utánajárni? 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Ez egy átmeneti javaslat, ami most 

szerepel ebben a javaslatban, azt gondolom, hogy ha ezt mindannyian fontosnak 
tartjuk, akkor a következő költségvetésben ezt strukturálisan kell kezelni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azért jól értettem, hogy nem olvasta el a jövő költségvetési törvényt, 

mert benne van. (Szelényi Zsuzsannak közbeszólása.) Értettem. (Jelzésre:) Boldog 
képviselő úr! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon 

örülök neki, hogy többször is alkalmam volt arra, hogy kormánypárti képviselőként 
megszavazzam a következő évi költségvetést, amelyben folyamatosan emeltük a 
gyermekek étkeztetésére járó összegeket. Sőt, mint itt képviselőtársaim elismerték, 
talán kicsit nagy összegre is tettük már azt az összeget, amitől jár, hiszen az egy főre 
jutó, eső összeg 89 ezer forint. Az nem egy kis összeg - azt gondolom - ahhoz, hogy a 
gyerekeket etessük. 

Volt polgármesterként azért meg kell mondjam őszintén, hogy úgy látom, 
néhány képviselőtársam nem ismeri az önkormányzati törvényt, ugyanis lassan el 
kellene dönteni azt, hogy hol van az állam gondoskodó szerepe egy-egy családról, egy-
egy gyermekről és hol van a szülőé. Ugyanis, ha tudnák, hogy az önkormányzati 
törvény világosan megszabja, hogy kötelező feladat a szociális étkezés, és ha egy szülő 
bemegy a polgármesterhez és azt mondja, hogy az én gyerekem éhezik és ennivalót 
kérek neki, akkor teljesen mindegy, hogy tél van, nyár van vagy ősz van, azt 
biztosítania kell az önkormányzatnak. Egyetlen dologban dönthet, hogy kér-e érte 
pénzt vagy nem. Ezt szabhatja meg, de egyébként biztosítania kell. 
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Tehát ne tessenek haragudni, de tavaly itt ültem ezen a vitán, ami után engem 
kikiáltott néhány, pontosan ön, kedves képviselő asszony, most is biztosan, ha 
véletlen nem úgy szavazok, ahogy ön szeretné, ki fog kiáltani, kikiáltott ön az éhező 
gyerekek ellenségének. De ne haragudjon meg, az én körzetemben, bár Csépa község 
egy elég szegény település, de télen is ettek a gyerekek. Ugyanis az a szülő, aki akar 
önmagának gondoskodni arról, hogy egyen a gyereke, akár még ő maga is, az bemegy 
az önkormányzathoz és jelzi, hogy kéri a szociális étkezést. Ez így működik. Még 
egyszer mondom, szörnyű, hogy gyerekek éheznek, de lassacskán az államnak el kell 
gondolkodnia azon, hogy mikor lesz a szülő is felelős a gyermekéért. Mert, ha csak 
annyi a feladata, hogy besétáljon az önkormányzathoz és kérje a szociális étkezést, 
mondjuk, télen, akkor ezt meg kellene tegye. 

Én arra kérem a képviselőtársaimat, gondolkodjunk el azon, hogy hány 
milliárd forintot fogunk még belerakni abba, hány száz milliárdot, hogy egyébként a 
szülők felelősségére meg nem figyelünk oda. A kormány mindent megtesz azért, hogy 
öngondoskodás legyen. Próbáljuk biztosítani a munkát; ha nincs munkahelye, akkor 
próbáljuk a közmunkát biztosítani, hogy úgy legyen, és emellett természetesen óriási 
összegeket költünk arra, hogy az éhező vagy az éppen nem éhező, de nem 
rendszeresen jó táplálékot evő gyerekek tudjanak rendes táplálékhoz jutni. Most már, 
89 ezer forintos egy főre jutó jövedelemig történik ez meg, a jövő évi költségvetésben 
még tovább bővítjük ezt. 

Azt gondolom, hogy az ország teherbíróképességéhez képest nagyon nagy 
terhet vállalunk ezzel. Még egyszer mondom: természetesen minden gyermeknek 
biztosítani kell, hogy nehogy éhezzen, de ehhez kell a szülő, be kell menni az 
önkormányzathoz és kérni kell a szociális étkezést, ha úgy érzi, hogy éhezik. Ezt 
kérem mindenkinek megfontolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 

látok. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a támogató 

hozzászólásokat is, és hadd jegyezzem meg azt még egyszer: kettő nappal ezelőtt 
kiderült a Költségvetési Felelősségi Intézet jóvoltából, hogy a kormány összesen 
reálértékben 3 milliárd forinttal juttatott többet az elmúlt öt évben gyermekétkeztetés 
támogatására. Tehát semmiféle megduplázásról nincsen szó. Ezzel szemben a KSH, 
az Eurostat, a Tárki és az összes intézet jelentése szerint a szegénység viszont a 
duplájára nőtt. Az egykeresős családok körében 2010-hez képest, amikor 10 százalék 
volt a szegénységi küszöb alatt élők száma, most 2014-re ez 25 százalék. A három- és 
többgyerekesek, azaz a nagycsaládosok körében a szegénységi ráta a 2010-es 
21 százalékról 2012-re felment 40 százalékra, 2014-re pedig 50 százalékra. Ez a 
kormány által megrendelt Tárki-jelentésben van benne. 

Szintén a kormányhoz, úgy mondom, talán a kormánnyal nem ellentétes 
érdekeket képviselő, a gyerekek ügyét szívén viselő Máltai Szeretetszolgálat 
kimutatása szerint is 50 ezer gyermek éhezik ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 
nincs elég állami támogatás, állami forrás erre a kérdésre. Azt rendkívül cinikusnak 
tartom, képviselőtársam, hogy ön azt mondja, hogy a kormány százmilliókat fordít 
erre az összegre, amiről szó nincsen, és mindeközben azt mondja, hogy a szülők 
feladata biztosítani azt, hogy a gyerek ne éhezzen. Egyrészről - nem tudom, hogy ön 
hogyan látja át a saját települését - az önkormányzatoknak nincsen jelenleg megfelelő 
saját forrásuk arra, hogy ezt biztosítsák. Ezért is van, azért mondta Czibere Károly 
államtitkár is azt, hogy majd a központi költségvetésből ezt biztosítják. 
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Kettő: a szülők - sajnos a szegénység egy olyan dolog, amit nagyon nehéz 
felvállalni nyilvánosság előtt. Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy sosem 
tapasztalta ezt még meg és nem is fogja nagy valószínűséggel, és nem is kívánom 
önnek, de valószínűleg nem tudja azt, hogy rengetegen vannak ebben az országban 
azok, akik szégyellik a szegénységüket, akik nem fognak önként jelentkezni, hogy 
igen, mi éhezünk, tessék támogatni. Ez az állam feladata, és egyébként ebben egyetért 
még Selmeczi Gabriella is, mert azt mondta el a Népjóléti bizottság ülésén, hogy 
igenis, meg kell oldani azt, ha valaki nem jelentkezik, akkor kiszállítják hozzá. Ezt 
mondta Balog Zoltán miniszter is. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog pedig az, hogy az egésznek a logisztikáját ki kell találni, az 
önkormányzatoknak meg kell kapni a megfelelő támogatást erre, mert ha nincs pénz, 
akkor hiába jelentkezik egy szülő arra, hogy az ő gyereke éhezik, ha az önkormányzat 
azt nem fogja tudni megoldani. Az a helyzet sajnos, hogy a most benyújtott 
gyermekvédelmi törvényben is az van benne, hogy az önkormányzatoknak kötelező 
megoldani majd jövőre a gyermekétkeztetés biztosítását. Csak éppen az van benne, 
amit nem tudom, hogy ön olvasott-e, hogy ezt minimum két napig köteles megoldani 
egy szünidőben az önkormányzat, de a téli szünet is most 16 napos. Tehát megint 
tettek be egy olyan kiskaput, ami azt jelenti, hogy bár kötelezővé teszik az 
önkormányzatoknak ezt a feladatot, megengedik azt, hogy ezt két napban megoldják. 
Csak akkor mi van a maradék 14 nappal, például télen? 

Azt kérem, hogy ne álljunk hozzá olyan cinikusan, hogy ez a szülő feladata. 
Pontosan tudjuk, hogy hány munkanélküli szülő van ebben az országban, hány olyan 
közmunkás szülő van ebben az országban, aki a KSH kimutatása szerint is összesen 
egész évben 2-3 hónapot dolgozik, a többit nem; az azt jelenti, hogy a maradék 8-9 
hónapban bizony 22 800 forintból kell megoldania a gyermekei étkeztetését. Azt 
kérem, hogy ezt a fajta cinizmust hagyjuk, a szülők nagy része igenis felelősséget 
vállal a gyermekéért, és ne próbáljuk a szülőre terhelni azt a felelősséget, amiért nem 
ő a hibás, nem az ő feladata ezt megoldani, hanem igenis, az államnak gondoskodnia 
kell a gyerekekről. 

Azt kérem tehát még egyszer önöktől, hogy miután ez az összeg nincsen most 
biztosítva a költségvetésben, ne egy hitvitát folytassunk arról, hogy most ez kinek a 
feladata lesz a jövőben, mennyit költött, mennyit fog költeni az állam, hanem most 
oldjuk meg ezt a feladatot azért, hogy ne kelljen egyetlen gyermeknek sem éheznie a 
téli szünetben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm a médiaszereplést, kedves képviselő asszony. Azért egy kis 

társadalmi felelősségvállalást szerintem nem lett volna baj, ha önök is elkövetnek a 
költségvetés megszavazásával. Hiszen a költségvetésben önök az elmúlt időszakban 
egyszer sem nyújtottak olyan segítséget, hogy megszavazták volna. Akkor pedig ez a 
kérdés elsősorban média jellegű szereplésként értékelhető. Például azért, mert a tárca 
álláspontja szerint ebben az évben szeptember 1-je óta 172 ezer bölcsődés, óvodás 
gyermek vált újonnan jogosultjává a térítésmentes étkezésnek, további mintegy 53 
ezer bölcsődés és óvodás térítésidíj-kedvezménnyel, és összességében 335 ezer 
gyermek számára vált ingyenesen hozzáférhetővé az étkezés bölcsődében, óvodában.  

A nyári szünidőben ebben az évben 141 630 rászoruló gyermek részesülhetett 
ingyenes étkezésben, és ebben az évben november 20-áig, tehát ezen a héten van 
lehetősége a települési önkormányzatoknak kizárólag gyermekétkeztetés, gyermek 
számára élelmiszercsomag céljára fordítható összegekre pályázni a téli időszakban. A 
tárca álláspontja még az is, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a 
települési önkormányzatok közreműködésével a gyermekek étkeztetése, a rászoruló 
gyermekek pénzbeni támogatása és az étkezésük biztosítása. 
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Arról is már többször hallhattunk, hogy a Gyvt.-ben is a települési 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben meghatározott módon és feltételek 
szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeni ellátást 
nyújthat, a családoknak pedig gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg a 
gyermekétkezéshez. A szociális igazgatásról szóló törvényben is az eltartottak 
számára nagyon sok jogcímen lehetőség van. Azt azért nem mondanám - 
természetesen olyan statisztikai adatokat, amiket mi gyártottunk, én sem fogadok el, 
de a költségvetési törvényben 28-ról mintegy 83 százalékkal megnövekedett az az 
összeg 2010 óta, amit a kormány és mindannyian, önök is, mi is… (Szabó Timea: 
Akkor nem értette elnök úr, amit mondtam.) Én pontosan értettem. Az az intézet… 
(Zaj, közbeszólások, köztük Szabó Timea: Előterjesztői zárszó után nem is lehetne 
ezt már…) Képviselő asszony, az az intézet, amiről ön beszélt, nem egy állami intézet, 
nem tudjuk, ki alapította, nem tudjuk, ki pénzeli, tehát ennek a… (Szabó Timea: 
Melyiket, a KSH-t? Már csak a pontosítás miatt.)  

Ráadásul azzal szeretném befejezni, ahogy ön is elmondta, hogy a jövő évi 
költségvetésben pedig 50 százalékkal megemelkedik az az összeg, amit a szünidei 
étkeztetésre fordíthat a kormányzat. Éppen ezért azt fogom javasolni, hogy a bizottság 
ne vegye tárgykörbe ezt a módosító javaslatot. 

Határozathozatal 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki nem ért 
egyet? (Szavazás.)  

10 igen; illetve 3 igen és 10 nem szavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a módosító javaslatot. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény, a Pető Intézet „Mamás-csoportjának” megmentése 
érdekében történő módosításáról szóló T/6829. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: A 2. napirendi pontunk, amelyik a 2016. évi költségvetésről szóló 
2015. évi C. törvény módosítására irányul a Pető Intézet „Mamás-csoportjának” 
megmentése érdekében, ez ugyancsak Szabó Timea képviselő asszony önálló 
indítványa. Parancsoljon, képviselő asszony! 

Szabó Timea nyilatkozata az indítvány visszavonásáról 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyébként hadd 
jegyezzem meg, ez egy rendhagyó szavazás volt, hiszen nem azt kérdezte, hogy ki az, 
aki tárgysorozatba kívánja venni, hanem azt, hogy ki az, aki nem akarja 
tárgysorozatba venni; csak hogy az igenek és egyébként a nemek itt majd mit fognak 
jelenteni, az nem elhanyagolható kérdés. 

 
ELNÖK: Bocsánat, az ülésvezetés kérdésében ön nem jogosult… 
 
SZABÓ TIMEA (független): Eszem ágában sincs az ülésvezetést semmilyen 

módon befolyásolni, egy megjegyzést tettem erre vonatkozóan, mint ahogy egyébként 
zárszó után sem szoktak minősíteni, előterjesztői zárszó után. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot mondtam. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Amennyiben ön a tárcához tartozik, akkor értem.  
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Viszont ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van egy jó hírem még az önök 
számára is. A PM munkájának köszönhetően a kormány már visszaállította ezt a 
30 millió forintos programot a Pető Intézet részére, tehát a probléma meg van oldva, 
újra működik a „Mamás-csoport” a Pető Intézetben, így az én indítványom is 
tulajdonképpen most már nem kell, hogy az Országgyűlés elé kerüljön. Úgyhogy ezt 
az indítványt vissza is vonom, és megköszönöm a kormánypárti képviselőknek, illetve 
a kormánynak, hogy támogatta ezt a javaslatomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot is megtárgyaltuk. 

Köszönöm a megjelenést, képviselő asszony. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pontban tájékoztatom a bizottságot, hogy az éves 
miniszteri meghallgatásokról elkezdtük az egyeztetéseket. Várhatóan Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter meghallgatására november 26-án, csütörtökön 11 órakor 
kerül sor, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr meghallgatására pedig 
december 8-án, kedden kerül sor. Az időpontot később tudjuk egyeztetni. 

Kérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek még kérdése, 
észrevétele. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a bizottsági ülést bezárom, mindenkinek jó munkát 
kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc.) 

 

 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


