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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014. (VI . 6.) Korm. rendelet 48 .§ 5 . ,
13 . pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumo t
vezető miniszterhez,

„Mennyi rászoruló gyermek részesült szociális étkeztetésben, a tavaszi szünetben? 2 .
Miért titkolják az adatokat? Hova tűnt 2,4 milliárd forint a rászoruló gyermekek

étkeztetésére szánt keretbó7? ”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Tekintettel előző kérdésemre adott kitérő válaszát, megismétlem kérdésemet . Egyúttal
emlékeztetni szeretném, hogy korábban, a K/13865/1 . számú válaszukban – a gazdasági tárca
adataira hivatkozva – meg tudták mondani, hogy 2016-ban mennyi gyermek részesül t
szünidei étkeztetésben, az egyes időszakokban, az egyes megyékben .

Valamint azt a tényt is figyelmébe ajánlom, hogy a gazdasági tárca, már januárban, a
K/13543/1 . számú válaszában meg tudta mondani, hogy mennyi gyermek után igényeltek tél i
szünidei étkeztetést az önkormányzatok, felteszem akkor most is tudniuk kell, legalább azt ,
hogy mennyi gyermek után igényelték az önkormányzatok a tavaszi szünidei étkeztetést .

Szeretném felhívni a figyelmét egy érdekes eltérésre is : az NGM januárban még azt állította,
hogy 6,6 milliárd forintot szánnak az idei szünidei étkeztetésre, legutóbb Önök pedig azt írták ,
hogy 4,24 milliárd forintot fordít erre az állam . Ki téved: Tállai András vagy Rétvári Bence ?

Továbbá megjegyzem : attól még, hogy a szülőnek kell kérni a támogatást, teljesen egyszerűen
értelmezhető az a kérdés, hogy mennyibe kerülne az étkeztetés, ha minden jogosult igényeln é
azt. Persze csak, ha tudják, hogy mennyien vannak a jogosultak . De úgy tűnik Önök vagy
dilettánsok, vagy csak minket néznek hülyének, hiszen érthetetlen, hogy a tárca ne tudná ,
hogy mennyi a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Ha
pedig nem tudják, akkor továbbra sem világos, hogy mi alapján részesülnek az érintettek a
támogatásban, hiszen ők az elsődleges célcsoportjai a szünidei étkeztetésnek .



Bízom benne, hogy eleget tesz államtitkári és házszabályi kötelességének és válaszol a z
alábbi kérdéseimre, ahogyan azt februárban is sikerült nagyjából megtennie :

1. Hova tűnt 2,4 milliárd forint a rászoruló gyermekek étkeztetésére szánt
keretből?

2. Mennyi gyermek után igényeltek szünidei étkeztetést a tavaszi szünetben ?
Mennyi volt köztük bölcsődés, óvodás illetve iskolás gyermek? Kérem, hogy
megyénként adja meg a létszámokat !

3. Mennyi gyermek részesült ténylegesen szünidei étkeztetésben a tavasz i
szünetben? Mennyi volt köztük bölcs ődés, óvodás illetve iskolás gyermek ?
Kérem, hogy megyénként adja meg a létszámokat!

4. Mennyi volt ebben az id őszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményr e
jogosult gyermekek száma? Közülük mennyien részesültek szünide i
étkeztetésben? Kérem, hogy megyénként adja meg a létszámot !

5. Mennyi volt ebben az időszakban a hátrányos helyzet ű gyermekek száma?
Közülük mennyien részesültek szünidei étkeztetésben? Kérem, hog y
megyénként adja meg a létszámot !

6. Mennyi volt ebben az id őszakban a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma? Közülük mennyien részesültek szünidei étkeztetésben ?
Kérem, hogy megyénként adja meg a létszámot !

7. Mennyi gyermek nem jutott hozzá a támogatáshoz, bár jogosult lett volna rá ?
8. Mennyit fordított a kormány a tavaszi szünidei étkeztetésre ?
9. Összességében mennyivel kellett az önkormányzatoknak kiegészíteniük a z

állami forrást?
10. Mekkora központi forrásra lenne szükség ahhoz, hogy minden jogosult

gyermek részesülhessen az ingyenes szünidei étkeztetésben ?

Várom megtisztel ő és teljes körű válaszát !

Budapest, 2017 . május 9 .
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