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DR. SZILI KATALIN asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 120 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól ó
T/6572 . számú törvényjavaslathoz az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 5 . §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a törvényjavaslat további rendelkezéseinek számozása és a hivatkozáso k
értelemszerűen módosulnak :

„A gyermekek védelméről és a.vámüevi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény
módosítása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 148. §-a (5) bekezdéséneka)ésd)pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

fGvermekétkeztetés esetén]

„a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa)bölcsődés ,
ab)óvodás,
ac)1-6. évfolyamon nappali rendszer ű iskolai oktatásban részt vevő ,
ad)fo • yatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt . hatálya alá tartozó
intézményben elhelyezett,aa)–ac)alpont szerinti életkorú

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,”
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d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után
az intézményi térítési díj 50%-át, "

[kedvezményként kell biztosítani	 (az a)-e) pont a továbbiakban együtt :	 normatív
kedvezmény).]"

Indokolás

A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiában foglaltaknak megfelelően a javaslat
szerinti módosítás kiterjeszti az ingyenes gyermekétkeztetést – a bölcs ődés, óvodás, 1-5.
évfolyamon tanuló gyermekeken túl – a 6. évfolyamos rászoruló tanulókra is . A
gyermekétkeztetés normatív kedvezményei már 2008 . évben is érvényesültek a szociáli s
intézményben elhelyezett rászoruló gyermekek esetén. Az egységes jogértelmezés érdekébe n
a Gyvt-ben a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinél is fel kell tüntetni ezt az esetkört ,
ennek megjelenítése költségvetési többletigénnyel nem jár .

A 6. osztályos gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők számára az ingyenes étkezteté s
biztosításának forrásigénye mintegy 600-700 millió forint, figyelemmel arra, hogy az ezen a z
évfolyamon tanuló mintegy 100 ezer gyermek 30%-a részesül rendszeres gyermekvédelm i
kedvezményben . Azonban már most is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény okán 50% -
os normatív étkeztetési támogatást kapnak az ilyen korú tanulók, vagyis a fennmaradó 50%-o t
kell a költségvetésnek finanszírozni (30 ezer tanuló/20 000 forintos étkeztetési támogatás
50%-a), amely a költségvetési törvény benyújtott tervezete szerint rendelkezésre áll .

Budapest, 2008 . november )..'
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