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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40. § (1 )
bekezdése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztése érdekében történ ő módosításáról szóló T/4448. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

Az 1 .§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

1 . §

„(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI .
törvény (a továbbiakban: Gyvt .) 151 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : ingyenes étkezés )

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül ő gyermek utáni, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelybe n

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek ,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek ,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelez ő legkisebb munkabé r
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékka l
csökkentett összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették] ;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vev ő tanuló

után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelm i

kedvezményben részesül ő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappal i
ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el ;
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d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül .'

Indokolás

A sajtóban megjelent, hogy az „Emmi államtitkára szerint emiatt 230 ezerrel, 32 0

ezerre nő azok száma, akik szeptembertől ingyenesen kapnak háromszori étkezést . Ez az
érintett rétegnek valóban mintegy 90 százaléka: tavaly 322 ezer gyerek járt óvodába, é s

több mint 35 ezer bölcsödébe. A rászorultságot nem vizsgálják majd, arról csa k

nyilatkozatot kell tenni . . . "

A gyermekéhezés felszámolása és a legkisebb gyermekek megfelelő támogatása az
egész magyar társadalom érdeke, Ezért is véljük úgy, hogy még az önbevallásos
módszert sem érdemes az érintettek 10%-áért bevezetni, kézenfekv őbb minden
bölcsődébe és óvodába járó gyermeknek biztosítani ingyenesen az étkeztetést . A
módosítás feltehetően nem is kerülne jóval többe, viszont nem hozná elő a
visszaélésekkel kapcsolatos polémiákat . De ennél is fontosabb, hogy az univerzálisan
ellátások erősíthetik a társadalmi kohéziót, továbbá növelhetik az intézménye k
társadalom integráló szerepét is . Ráadásul így a kormány visszaadna valamit legalább a
kisgyermekes családoknak, hiszen a minden gyermek után járó családi pótlékot évek ót a
nem emelte .

Budapest, 2014 . április 29.
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