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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatás a  gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei 

gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel. 

 

2016. január 1-től kezdődően sok tekintetben változott a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátása. 

A gyermekétkeztetés mint intézményi gyermekétkeztetési feladat ezen időpontig mint 

kötelező feladat a településeink vonatkozásában az óvodákban a fenntartónak (települési 

önkormányzatoknak) a feladata, az iskolában annak a települési önkormányzatnak a feladata, 

amelynek közigazgatási területén a nevelési-oktatási intézmény fekszik.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1992, évi XXXI. tv. (Gyvt.) 

151.§ …„(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a 

tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon 

a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

b)1 a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási 

területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben 

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.” 

 

A gyermekétkeztetési feladatok vonatkozásában ezen jogszabályhely hatályon kívül 

helyezésre került. A jogszabályban más helyen került szabályozásra ez a feladat. 

Az intézményi gyermekétkeztetés az óvodákban továbbra is a fenntartó (települési 

önkormányzat) feladata, az iskolában annak a települési önkormányzatnak a feladata, 

amelynek közigazgatási területén a nevelési-oktatási intézmény fekszik,  

„21/A.§ ….  

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami 

szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési 

fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,…” 

 

azzal, hogy az ellátást biztosító önkormányzat a feladatának ellátásához a lakóhely szerinti 

önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 

                                                 

 



„21.§ … 

2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 

feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 

szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.” 

 

 A Gyvt. kiegészítésre került a szünidei gyermekétkeztetés szabályaival. Az intézményi 

gyermekétkeztetési feladatok kiegészültek a szünidei gyermekétkeztetési feladatokkal, amely 

esetében az ellátási kötelezettséget a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a 

tartózkodási helyén él akkor a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat 

feladataként határozza meg. 

A Gyvt. alapján: 

„Szünidei gyermekétkeztetés 

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.” 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározza: 

„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.” 

 
 

A szünidei gyermekétkeztetés új szabályozásként jelenik meg, feladatellátási költezettséggel a 

gyermek lakóhelye, vagy ha életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye 

szerinti  települési önkormányzat vonatkozásában. 

A feladatellátási kötelezettség vonatkozik egyrészt a hátrányos helyzetű gyermekekre, és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre, akik részére a szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja, továbbá 

vonatkozhat további gyermekekre, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére, akiknek ingyenesen biztosíthatja. 



 

Az önkormányzatnak tehát el kell döntenie, hogy az ellátási kötelezettségen felül kívánja-e 

ingyenesen biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést, továbbá meg kell szerveznie a 

kötelezően biztosítani szükséges étkeztetés módját. 

 

A szülők felé a jegyzőnek, valamint az intézményvezetőnek tájékoztatási kötelezettsége áll 

fenn, amely a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezte esetén és időpontokban 

történik. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen időpontban hátrányos helyzetű és 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

nincs a településen, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell megszervezni és biztosítani a 

kötelező feladatellátást, hiszen bármikor történhet ilyen típusú jogosultság megállapítása, 

amely azonnali tájékoztatási kötelezettséget keletkeztet a jegyző és intézményvezető 

tekintetében az igénybevétel feltételeiről. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetési 

feladatok ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja/ biztosítani 

kívánja. 

A szünidei gyermekétkeztetés feltételeit előkészíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzőt, valamint a kötelező felvételt biztosító Óvoda, 

Iskola intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi 

lehetőségéről tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 30. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 


