
Balatonújlak Község Önkormányzatának                                      
            POLGÁRMESTERE 
      8712 Balatonújlak, Templom u. 3.          
 
Ügyiratszám: 1352/1/2016.                     6. számú előterjesztés 

 
E L Ő T ER J E S Z T É S 

 
 Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 20-i ülésére 

a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése értelmében 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) a fentieken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
 
 A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek esetén 
- a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
- az iskolás gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári 

szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint 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. 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. §-a kimondja: 
„  13/A § (1)  A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a 
gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési 
önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről 
gondoskodik. 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.  
 (2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által 
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a 
Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő 
elfogyasztásra vagy elvitel formájában.  
 (3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést  
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási 
szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 
zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és  
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet 
időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei 



ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a 
továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.  
 (4) A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő 
táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a (3) 
bekezdésében meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.  
 (5) A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős 
programot biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.” 
 
Az (1) bekezdésben foglaltakról a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, valamint a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes 
képviselője a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről, az igényléséhez szükséges  
7. melléklet szerinti nyilatkozat megküldésével, értesítésre került.   
A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz visszajuttatott nyilatkozatok alapján 10 fő 
gyermek szünidei étkezését igényelték a szülők. A beérkezett nyilatkozatok alapján  
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű 1 fő gyermek szülője kérte a szünidei étkezést, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő pedig 9 fő, a testületnek ez utóbbi esetben el kell dönteni, 
hogy számukra biztosítja-e az ingyenes szünidei étkeztetést, mivel ez esetben csak lehetőség, 
nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak.  
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának forrása a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjába 
tartozó gyermekek esetén központilag e célra biztosított normatíva (mely pótlólag lehívható), 
a b) pontja tartozók esetében az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatására 
kapott 5,3 millió Ft keretösszeg. 
A szünidei étkeztetés várhatóan 250.000 Ft-ot fog igényelni. 
A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a helyi Kukorica Csárda szolgáltatása keretében 
megoldható. 
 

Határozati javaslat 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosításáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy  
a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
 
A testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert a szünidei gyermekétkeztetés  
biztosításával szükséges szervezési intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Balatonújlak, 2016. június 17. 
 
 
 

Tüske Gáborné 
polgármester 

 


