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Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részére

Képviselői önálló indítvány
Határozati javaslat kezdeményezés e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdésében foglalt jogunknál

fogva, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 27 . § (1 )

bekezdés b) pontja alapján az ingyenes gyermekétkeztetéshez szükséges források biztosításáró l

és azok felhasználásáról az alábbi

országgyűlési határozati javaslato t

nyújtjuk be .

Budapest, 2016 .november 29 .
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	 /2016. (	 ) OGY határozat

az ingyenes gyermekétkeztetéshez szükséges források biztosításáról és azok felhasználásáról

Az Országgyűlés, tekintette l

- a gyermekek mindenek felett álló érdekére ,

- a szegénységben élő gyermekek esélyegyenlőségének növelésére,

- az ingyenes étkeztetésre jogosult gyermekek teljes körű ellátására

az alábbi határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a mindenkori költségvetési törvénybe n

maradéktalanul biztosítsa az ingyenes étkeztetésre jogosult gyermekek ellátásához szüksége s

forrásokat .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a mindenkori költségvetési törvényben, a

gyermekétkeztetésre el őirányzott összeg kizárólag a gyermekek étkeztetésére kerüljö n

felhasználásra, annak más célra való felhasználásáról az Országgy űlés hozzájárulása nélkül a

kormány ne dönthessen.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy amennyiben a költségvetési törvényben a

gyermekétkeztetés biztosítására szolgáló el ő irányzaton maradvány keletkezik, úgy ezt az összeget

az Országgyűlés hozzájárulása nélkül csupán a következő évre csoportosíthatja át, vagy a

legrászorultabb gyermekek hétvégi étkeztetésére fordíthatja .

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az

ellátásra jogosult, rászoruló gyermekek mindegyike hozzájusson az ingyenes étkeztetéshez .

5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1-4 . pontokhoz szükséges jogszabály -

módosításokat 2016. december 10-ig nyújtsa be az Országgyűlésnek .

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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ÁLTALÁNOSI INDOKOLÁS

Az MSZP azért nyújtja be a mellékelt határozati javaslatot be az Országgy űlésnek, hogy a
gyermekétkeztetésre szánt pénzt ne lehessen más célra felhasználni, mint amire szolgál .
Véleményük szerint a fideszes elit évek óta milliárdokat lop vissza ebbő l a keretösszegb ő l .
Hiába emelték a rendelkezésre álló keretösszeget, azt látjuk, hogy tavaly még 144 ezer gyerme k
részesült nyári étkeztetésben, idén már csak 140 ezer fő . Tehát feltehetően idén is marad fel ne m
használt összeg . A kérdés, hogy idén mire költik majd ezt a pénzt? !
A létszámcsökkenés annak ellenére történt, hogy januártól bevezették a normatív szünide i
rendszert . A bevezetéskor még 208 ezer jogosultról beszéltek, de a tavaszi szünetben is csupán 14 2
ezer gyermek részesült ingyenes étkeztetésben, nyárra pedig tovább csökkent az ellátotti létszám .
Feltehetően nem Magyarország teljesít ennyivel jobban, hiszen a szegénység, a gyermekszegénysé g
még mindig jelent ős. Tehát sokkal inkább a kormány szegényellenes magatartása é s
nemtörődömsége áll a háttérben .
Egyrészt a jogosultak körének szűkítésével eleve kizártak több mint kétszázezer gyermeket az
ellátottak közül. A tavalyi évig ugyanis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosul t
gyermekek voltak a célcsoportja a szünidei szociális étkeztetésnek, idéntől már a halmozottan
hátrányos helyzetűek. A két halmaz nem azonos, az utóbbi kevesebb gyermeket jelent . Sőt a
hátrányos helyzet fogalmát három évvel ezelőtt úgy módosították, hogy több tízezer fővel csökkent
az ilyen helyzetűnek tartott gyermekek száma, anélkül, hogy érdemben javult volna a helyzetük .
Másrészt a kormány a mag által megcélzott kört sem éri el, hiszen nyáron 68 ezer jogosult marad t
ellátatlanul. Ha a kormány más felmérésb ől, összesítésből tudja, hogy mennyien vannak a
jogosultak, akkor érthetetlen, hogy miért nem tudja őket elérni . Rétvári Bence államtitkár
folyamatosan arra hivatkozik, hogy a szülők nem kérték a támogatást. Ezzel a hozzáállással nem
tudunk egyetérteni, főként hogy sokan lehet, hogy nem is értesültek errő l a feltételrő l .
Emlékezhetünk arra, hogy 2014-ben 2,6 milliárd forintot "loptak vissza" a gyermekétkeztetésre
szánt összegből, és ezt a pénzt 68 fideszes vezetésű önkormányzat között osztották szét . 2015-ben
pedig 3,7 milliárd forintot adtak oda a keretb ő l többek között Monornak és Hódmezővásárhelynek,
de 20 millió forintot kapott Alcsútdoboz is. Mi a garancia arra, hogy idén nem költik másra a
gyermekekre szánt pénzt? Mindezek miatt határozati javaslatban hívjuk fel a Kormányt, hogy a
gyermekétkeztetésre szánt pénzt csak a gyermekekre költse .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A határozati javaslat 5 pontban határozza meg az ingyenes gyermekétkeztetéshez szüksége s
források biztosításával és azok felhasználásával kapcsolatos feladatokat .

Alapvető, hogy a mindenkori költségvetési törvény maradéktalanul biztosítsa az ingyene s
étkeztetésre jogosult gyermekek ellátásához szükséges forrásokat . Továbbá szükségesnek tartjuk ,
hogy a gyermekétkeztetésre előirányzott összeget kizárólag a gyermekek étkeztetésére lehessen
felhasználni . Amennyiben maradvány keletkezik, akkor azt a Kormány az Országgy űlés
hozzájárulása nélkül csupán a következ ő évre csoportosíthassa át, vagy a legrászorultabb
gyermekek hétvégi étkeztetésére fordíthassa. Mindehhez szükség van arra, hogy a Kormán y
mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az ellátásra jogosult, rászoruló gyermekek mindegyik e
hozzájusson az ingyenes étkeztetéshez .
Annak érdekében, hogy az idei évben esetlegesen keletkez ő maradványt se lehessen már más célr a
fordítani, szükségesnek tartjuk, hogy a Kormány a szükséges jogszabály-módosításokat 2016 .
december 10-ig nyújtsa be az Országgyűlésnek .
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