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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi években megszokott - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által erre a célra kiírt - 
szociális nyári gyermekétkeztetési célú pályázati konstrukcióktól eltérően, 2016. január 1. 
napjától új módon rendezi az állam a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 
biztosítását és az erre rendelkezésre álló források elosztását. 
 
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatoknak bölcsődés kortól, 
azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig 
kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.   
 
2016. január 1. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 21/C. § rendelkezései alapján:  
„21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti esetben 
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek 
keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott 
gyermek részére biztosítani.” 
 
Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a központi költségvetésből a 
bölcsődében, továbbá az óvodai, iskolai intézményi gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló 
gyermekek intézményen kívüli (szünidei) étkeztetésének egyes kiadásaihoz.  



A támogatás kizárólag a hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a bölcsődés korosztálytól 18. életévük 
betöltéséig) szünidei étkeztetéséhez igényelhető. 
 
Az Önkormányzat az elmúlt években is megszervezte a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére a nyári szünidőben a gyermekétkeztetést. 
 
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. 
 
A természetben nyújtott települési támogatások körének kiterjesztését javasolom a 
támogatásban nem részesülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
részére a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
 
Az előző évek tapasztalatai alapján átlagosan 90 fő igényli a szünidei gyermekétkeztetést. 
2016. évben támogatásban részesülő gyermekek száma várhatóan 49 fő.  
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy lehetőséget biztosít a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a nyári szünidei 
gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételére, úgy annak az önkormányzatot terhelő, egy 
ellátottra jutó napi kiadása bruttó 600 Ft összeg, az összköltség 51 gyermek esetében, 43 
napra számolva 1.316 e Ft lenne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában szándékát fejtse ki, 
mivel a döntés ismeretében tudjuk csak elvégezni az igényfelmérést. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 


