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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek (Kiszomboron 35-45 fő) részére kötelező az önkormányzatnak a napi 
meleg étel biztosítása a nyári szüneten kívül az őszi, téli és tavaszi szünidő időtartamára is.  
 

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat saját forrása terhére a 
támogatásban nem részesülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli 
meleg főétkezést. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 31-én megtartott 
ülésén megtárgyalta a gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása tárgyú előterjesztést, majd 
2016. június 7-én az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával döntött a támogatásban nem 
részesülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosításáról. 
 

Az őszi, téli és tavaszi szünidőben azonban az iskola konyhája zárva tart, ezért a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére (további 45-55 gyermek) a meleg étel napi kiosztása gondot okoz.  
 

A szünidei gyermekétkeztetést természetbeni települési támogatásként biztosítja az 
önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de normatív alapon 
támogatásban nem részesülő gyermekek részére a Rendelet alapján.  
A fentiekre tekintettel a Rendelet tervezett módosítása alapján a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére csak a 
nyári szünet, illetve a nyári zárva tartás időtartama alatt történne. 
 

A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő módosító 
rendelet-tervezetet a testületi ülés előtt tárgyalja és a Képviselő-testületnek a véleményét 
továbbítja.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. október 19.  

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

     polgármester 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

______/2016. (______) önkormányzati rendelete 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) 
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A képviselő-testület a települési támogatás keretében természetbeni szociális ellátásként a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést a (3) 
bekezdésben meghatározott időtartam alatt.” 
 

2. § 
 
Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést déli meleg főétkezésként 

a) az általános iskolai és középfokú iskolai tanulók részére a nyári szünetben legalább 
43 munkanapon, de legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon, 

b) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon  

biztosítja.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2016. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: az őszi, téli, tavaszi szünetben csak a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott gyermekek részére válik biztosítottá a szünidei gyermekétkeztetés. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: az önkormányzat költségvetésében előirányzatként szerepel, külön 
hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, módosításának, 
valamint ellenőrzésének szabályait. A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére csak a nyári szünet, illetve a 
nyári zárva tartás időtartama alatt történne, ezért az egyes pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2016. október 19. 
 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2016. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A szünidei gyermekétkeztetést természetbeni települési támogatásként biztosítja az 
önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de normatív alapon 
támogatásban nem részesülő gyermekek részére az egyes pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletet alapján.  
 
Az őszi, téli és tavaszi szünidőben azonban az iskola konyhája zárva tart, ezért a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére a meleg étel napi kiosztása gondot okoz.  
 
A fentiekre tekintettel a Rendelet tervezett módosítása alapján a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére csak a 
nyári szünet, illetve a nyári zárva tartás időtartama alatt történne. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és 
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságával. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2016. október 19. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 


