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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

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 bölcs ődei és óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló T/4448. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

Az 1 .§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

1 . §

(1) A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI .
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151 . § (5) bekezdése helyébe a következ ő 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 részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósa n

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 munkabér személy i
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet t
összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették;
b) az 1-[8112. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő

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

kedvezményben részesülő 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 . "

(2) A Gyvt . 151 . §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : kedvezményes étkezés )

a) az 1–18112 . évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ;

b) az 1–[8] 12 . és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeke t
nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem
részesül ingyenes étkezésben;

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vag y
fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)–d) pontja alapján a gyerme k
nem részesül ingyenes étkezésben.

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeine k
fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni .”
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Indokolás

Úgy véljük, hogy a rászoruló gyermekek megfelel ő támogatása érdekében a
középiskolai évfolyamokra is ki kell terjeszteni a 100%-os kedvezményes étkeztetést .

Jelenleg a rászoruló gyermekek a 8 . osztályig jogosultak 100%-ban a kedvezményes
étkeztetésre, utána már csak fele ekkora kedvezményben részesülnek . A rendszer
további évfolyamkora való kiterjesztése segítené a szegénységben él ő családokat, hiszen
így nem kellene nagyobb terhet vállalniuk, amikor a gyermekük középiskolába kerül .
Ezzel elhárulhat egy akadály az elől, hogy a gyermekek tovább tudják folytatn i
tanulmányaikat az általános iskola után, ami egyértelműen érdeke mind az
érintetteknek, mind az egész társadalomnak.

Budapest, 2014. április 29 .

Bangóé orbély Ildi

	

Korózs Lajos

országgyu ési képviselő

	

országgyű lési képviselő
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