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Egészségügyi Bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

H/4177/18 .

Tisztelt Elnök asszony!

Bizottsági módosító javaslat

A házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az iskolai tejfogyasztás
„Igyál tejet" programjáról szóló H14177. számú országgyűlési határozati javaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A határozati javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fenti célok megvalósítását biztosító
intézkedéseket az alábbi szempontok figyelembevételével tegye meg :

A program az egész országra terjedjen ki .
Az iskolában fogyasztott tej alanyi jogon illesse meg a gyermekeket .
Az érintettek körét úgy kell meghatározni, hogy az kiterjedjen az állami, az
önkormányzati és az egyházi fenntartású alapfokú oktatási intézményekben
tanuló gyermekekre .
[A finanszírozásban a központi költségvetési forrásokon túl, be kell vonni
az intézményfenntartókat, a Tejterméktanácson keresztül a termelőket,
feldolgozókat és forgalmazókat.] A program finanszírozásáról a Kormány
gondoskodjon .

- A program legyen független a rászorultsági alapon működő diákétkeztetési
rendszertől, a szervezés ne jelentsen anyagi terhet az oktatási intézményeknek .

- A program működése feleljen meg az EU Bizottság 2000 . december 1l-i
2707/2000/EK rendeletbe foglalt szabályozásnak, tegye lehetővé közösségi
támogatás igénybevételét az Európai Unióba történő belépésünket követően .

- A programot első ízben [2003 . szeptember 1-től] 2004. május 1-jétől [a 6 - 14
éves korosztály] az általános iskolák alsó- és felső tagozatos, vagy ennek
megfelelő korosztályú gyermekek részére kell biztosítani."



2. A határozati javaslat 2 : pontja az alábbiak szerint módosul :

„2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a program bevezetésével kapcsolatos
előkészítő munkáról, a megtett intézkedésekről [2003. október 15-ig] 2004. április 15-
ip,adjon tájékoztatást ."

Indokolás

Az eredeti országgyűlési határozati javaslat elfogadásának csúszása miatt indokolt a program
kezdési időpontjának módosítása, illetve a program lebonyolításával kapcsolatos pontosítás .

Budapest, 2003 . december 3 .
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