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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 

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

továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi 

természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés.  
 

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

(továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.  

 

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 

települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek 

fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást 

megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 

hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a gyermekek 

szünidei étkeztetéséről gondoskodni.  

 

A szünidei étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi 

jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

biztosítani szükséges az alábbiak szerint: 

a.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, 

valamint ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon; 

b.) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a tartalmazza a 

gyermekétkeztetés igénybevételének szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 

Eszerint ha a gyermek a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi 

igénybe – hasonlóan az intézményi gyermekétkeztetéshez – távolmaradását és annak várható 

időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és az étkeztetés 

újbóli igénybevételét bejelenti az önkormányzatnál.  
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Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség 

hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára 

történő kiszállításával is biztosítható.  

 

A szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos önkormányzati: 

 

A jegyző írásban tájékoztatja a rászoruló gyermekek szülőjét tájékoztatással egyidejűleg meg 

kell küldeni a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozatot, mely a jogosultnak a 

szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges. 

A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos 

módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja 

a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, valamint annak időtartamára és 

helyszínére. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 

6. pontja értelmében: 

„6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 6 670,4 millió forint 

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő 

gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési 

adagok száma alapján. 

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek 

figyelembe vételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. 

  Egy lakosra jutó 

adóerő- 

képesség (forint) 

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-

képesség alapján (forint/étkezési adag) 

  0-18 000 570 

  18 001-21 000 542 

  21 001-24 000 513 

  24 001-27 000 485 

  27 001-30 000 456 

  30 001-35 000 399 

  35 001-40 000 342 

  40 001- 285 

 

 

Jelenleg a jogszabály által meghatározottak szerint a szünidei gyermekétkeztetés 

szempontjából figyelembe vehető, rászoruló gyermekek száma 2017. évben Vámosszabadin 8 

fő/napi átlag. (A jogosult gyermekek száma változhat.)   

Az óvodai ebéd ára: br. 465.- Ft./nap, az iskolai ebéd ára: br. 594.- Ft./nap  

 

Az étkeztetést önkormányzatunknak a 2017. évben fenti jogszabályi rendelkezések alapján az 

alábbi időtartamban kell biztosítania:  

 

Tavaszi szünetben 3 munkanapon: 2017. április 13., 14., 18. (A 2016/17. tanév rendjéről szóló 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.) 
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Nyári szünetben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási 

szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon. 

A 2017. évre eső őszi és téli szünet időtartamát a 2017/18. tanév rendjéről szóló EMMI 

rendelet határozza meg 

 

Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. A rászoruló gyermek közül az veheti 

majd igénybe a szünidei étkeztetést, akinek szülője visszaküldi az igényléséhez szükséges 

nyilatkozatot. Ezért előre nem lehet meghatározni a tényleges igénybevételt. 

  

A feladat ellátásának biztosítására szükséges volna Hajzók Gyula egyéni vállalkozóval a 

szünidei étkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződést megkötni. 

 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Vámosszabadi, 2017. április 10. 

 

 

 

                          Domjánné Dr. Fehérvári Diána 

              aljegyző 
 

 
 

Határozati javaslat: 

A szünidei étkeztetés biztosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződést Hajzók Gyula 

egyéni vállalkozóval köti meg, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal      

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

 

 


