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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztés e

érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/4448. szám)

részletes vitájáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 .
(II .24.) OGY határozat 32 . § (1) bekezdése alapján, kijelölt bizottságként – a 2015 . május 7-ei
ülésén lefolytatta a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI .
törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében
történő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy megfelel a HHSZ 44 . § (1 )
bekezdésében foglalt követelményeknek .

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45 . § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a
jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hog y
azok megfelelnek-e a HHSZ 42 . §-ában foglalt követelményeknek .

A bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot .

A bizottsága törvényjavaslat részletes vitáját 2015 . május 7-én lezárta .

tággYv/egy
Budapest, 2015. május 7 .
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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek az ingyenes bölcs ődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztés e

érdekében történő szóló T/4448. számú törvényjavaslathoz
benyújtott, a bizottság által megtárgyal t

képviselői módosító javaslatókról

A dokumentumban használt rövidítések :

Gyvt. :

	

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI .

törvény

1 . Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) és
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

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 normatí v
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül ő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben 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 munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet t
összegének 130%-át, vag y

ae) nevelésbe vették ;
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b) az 1-18112. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után ,

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vag y

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe n
részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt .
hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el ;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatiásban 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 normatí v
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : kedvezményes étkezés )

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

b) az 1–18112. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 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 vagy fogyatéko s
gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)–d) pontja alapján ` a gyermek nem részesül
ingyenes étkezésben.

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

Indokolás : Lásd a T/4448/3 . számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

ha
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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 után[, 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 kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet t
összegének 130%-át, vagy

ae) nevelésbe vették] ;

b) az 1–8 . évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédélmi kedvezményben részesül, vag y

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe n
részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt .
hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el ;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
után, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül .”

Indokolás : Lásd a T/444812 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselő a törvényjavaslat I . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) A Gyvt . 151 . §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki :
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„(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatí v
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban : kedvezményes étkezés)

a) az 1—8 . évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vev ő tanuló
után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ;

b) az 1—8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszer ű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 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 vagy fogyatéko s
gyermek után, 	 vagy ha a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vag y
fogyatékos gyermeket nevelnek., feltéve, hogy az (5) bekezdés b)—d) pontja alapján a gyermek
nem részesül ingyenes étkezésben .

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

Indokolás : Lásd a T/4448/5 . számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

2. § (1) A Gyvt .

a) 151 . (2) bekezdés b) pontjában az „a gyermekek és a tanulók számára óvodai nevelés i
napokon, valamint az iskolai tanítási napokon” szövegrész helyébe „a gyermekek és a tanuló k
számára óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon, a rászorul ó
gyermekek számára az év minden napján”, az „és a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „ , illetve a közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv”
szöveg,

b) 151 . § (2b) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott
kollégiumban” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott kollégiumban” szöveg ,

c) 151 . § (2c) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési -
oktatási intézményben” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint
az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben”
szöveg

lép .

Indokolás : Lásd a T/4448/4 . számú módosító javaslat indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

Budapest, 2015 . május 7 .
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