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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-jén hatályba lépett módosításai miatt változtak a
kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetés jogszabályi feltételei, és az ingyenes
étkeztetésre jogosultak köre.

Önkormányzatunk hosszú évek óta térítésmentesen biztosítja a nyári szünetben a rászoruló
gyermekeknek a napi egyszeri meleg ebédet. Az előző években saját költségvetésből, illetve 
pályázati forrásokból tudtuk ingyenes ebédhez juttatni a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekeket. Az ételt a Tapolcai Diák- és Közétkeztető 
Szolgáltató Kft. közreműködésével szoktuk biztosítani a gyermekeknek.  

A jelenleg hatályos Gyvt. 19. §-a úgy rendelkezik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a 
továbbiakban: Gyvt. szerint rászoruló gyermekek) – meghatározott jogszabályi feltételek
teljesülése esetén – jogosultak az ingyenes szünidei gyermekétkezésre, mint szociális
helyzetük alapján járó természetbeni ellátásra. E jogszabályi előírás figyelembe vételével a 
2015/2016-os nevelési évben, a tavaszi szünetben megszerveztük a Gyvt. szerint rászoruló
gyermekek napi egyszeri meleg étkeztetését. A Gyvt. szerint rászoruló, szünidei étkeztetést
kérő gyermekeknek valamennyi szünetben, tehát a nyári, őszi, téli szünetben is biztosítanunk 
kell a napi egyszer meleg ételt.

A Gyvt. 2016. január 1-jén hatályba lépett 20/C. §-a szerint:
„A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére 

a) a hátrányos helyzetű gyermek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenes biztosítja, 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyen
biztosíthatja.”



A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése szerint a rászoruló, bölcsődei, illetve óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek számára a bölcsőde, illetve az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon, az iskolás korú gyermekeknek pedig legalább 43 munkanapon, de
legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon kell ingyenes étkezést 
biztosítani.

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. igazgatójával történt egyeztetés szerint a 
jogszabályi előírásokon túl 53 munkanapon keresztül, 2016. június 20-tól 2016. augusztus 31-
ig tudjuk biztosítani az ingyenes ebédet.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletének 5. 
jogcíme c) pontjában nevesíti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatását.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a munkanaponkénti egyszeri meleg ebéd csak a
hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket illeti meg ingyenesen, az önkormányzat is a 
Gyvt. szerint rászoruló gyermekek étkeztetéséhez kap költségvetési támogatást.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 490 fő, közülük 
13 fő halmozottan hátrányos helyzetű és 3 fő a hátrányos helyzetű gyermek. A tavaszi 
szünetben a szülői igénylések alapján 4 gyermek ingyenes étkezését oldottuk meg. Szülői 
igény esetében valamennyi, azaz mind a 16 fő részére kötelező a nyári gyermekétkeztetést 
ingyenesen biztosítanunk.

Önkormányzatunk évek óta 40 gyermek ingyenes étkeztetését biztosította nyaranta, ebből 32 
olyan gyermek kapott ebédet, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
ugyan, de a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításának jogszabályi
feltételei esetükben nem állnak fenn. Előzetes igényfelméréseink szerint az eddig ingyenes 
nyári gyermekétkeztetésben részt vett gyermekek többségének szülei továbbra is kérnék az
ebédet. Sok gyermek sajnos csak ilyen módon juthat meleg ebédhez, mert családjuk nem
tudja ezt biztosítani számukra.
Ezek a gyerekek nem tartoznak bele a Gyvt. hivatkozott szakasza alapján rászorulónak
minősített gyermekek körébe, részükre tehát nem lenne kötelező a napi egyszeri meleg ebéd 
biztosítása. Mégis úgy gondolom, hogy a rászoruló gyermekek köre a mindennapi életben
nemcsak a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre terjed ki. A valóságban sajnos ettől 
sokkal több rászoruló gyermek él városunkban, akik számára nagy segítséget jelentene a napi
egyszeri ingyenes ebéd biztosítása, ezért az előző évek gyakorlatához hasonlóan – a 
kötelezően ellátandó hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett – 
saját költségvetésünkből lehetővé kellene tennünk legfeljebb 40 gyermek számára az ingyenes 
nyári gyermekétkezést.

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. évek óta 500,- Ft-os áron számlázza a gyermekek nyári 
ebédjét, idén is ezen az áron tudtuk megoldani a tavaszi szünidei étkeztetést. 40 gyermekkel
és 53 munkanappal számítva legfeljebb 1.060.000,- Ft lenne a költsége a nem kötelezően 
ellátandó 40 gyermek ingyenes nyári étkeztetésének.

Kérem a Képviselő-testületet, tegye lehetővé, hogy 2016. június 20-tól 2016. augusztus 31-ig 
53 munkanapon keresztül ingyen kaphasson napi egyszer meleg ebédet napi maximum 40
gyermek, azok, akik részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de nem



minősülnek sem hátrányos, sem halmozottan hátrányos helyzetűnek. Az étkeztetés fedezetét a 
szociális kiadások terhére megvalósíthatónak tartom, az időarányos előirányzat-felhasználást 
tekintve a 40 gyermek étkeztetését önkormányzatunk anyagilag vállalni tudja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016. június 20. és 2016. augusztus 31. közötti
időszakban 53 munkanapon keresztül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek 
nem minősülő, tapolcai állandó lakóhelyű gyermekek 
részére napi egyszeri meleg ebédet biztosít.

Az ellátottak napi maximális létszámát 40 főben 
határozza meg.

A nyári gyermekétkeztetés anyagi fedezetét 1.060.000,-
Ft keretösszeg erejéig Tapolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Tapolca város 2016. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelete 13. melléklet G pont „Szociálpolitikai
ellátások” jogcímének terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes nyári
gyermekétkeztetés lebonyolításával járó feladatok
végrehajtására, és a Tapolcai Diák- és Közétkeztető 
Szolgáltató Kft-vel a szerződés megkötésére 1.060.000,- 
Ft keretösszeg erejéig.

Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2016. június 8.

Dobó Zoltán
polgármester


