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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését ,

illetve csökkentését javasolom:



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
HOZZÁJÁRULÁSAI

4. Normatív hozzájárulások

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 36 830,0 +16 900,0 53 730,0



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 15 .

pontja következőmódosítását javasolom :

„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkezteté s

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[22 500] 65 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában ,
iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vev ő – a
15 ., a 16 .2 .2 . és a 16 .2 .3 . jogcímen figyelembe vehet ő – gyermekek, tanulók után, akik
számára a fenntartó a Gyvt . 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezés i
téritésidíj-kedvezményt vagy ingyenes étkeztetést biztosít .

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás . Ugyanazon
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, a kiegészítő kisebbségi oktatásban
vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehet ő
figyelembe .

b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-

7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[19 000120	 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolai
nappali rendszerű oktatásban részt vevő , gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő – a
15 . jogcímen figyelembe vehető – 5-7. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntart ó
ingyenes étkeztetést biztosít.
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás is jár .
Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő
kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csa k
egy intézménynél vehető figyelembe .

Az a)-b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok
10. k) pontja szerint történik .”

Indokolá s

Általános indoklás

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év
legveszélyesebb költségvetését nyújtotta be az országgy űlésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábár a
állítaná az országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján, és a növekedé s
beindítása helyett továbbra is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztet ő gépén tengeti az
országot .
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A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hé t
év alatt harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig —az államadósság dráma i
emelkedése mellett — folyamatosan esnek vissza .

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a
költségvetés csak mélyíti a válságot .

Részletes indoklás

Egészséges családban a legutolsó dolog, amin spórolnak, a gyerek étkezése . Csak egy tehetős
emberekbő l álló, valóságismeret nélküli kormány vélheti úgy, hogy az országban központ i
támogatás nélkül is mindenki jól lakik . Egyedül így nem bocsátkozunk abban a súlyos
feltételezésbe, hogy erkölcsivel összefér, hogy ne is érdekelje a gyerekéhezés . E normatíva
ténye ugyanis a gyermekszegénység valóságán alapul .

Budapest, 2009 . október 5 .

Zsigó Róbert

	

Dr. Pósán László

Tóth Férenc Révész Máriusz

Lv u^ -~
Cseresnyés Peti
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