
 

Előterjesztés a 2013. évi gyermekétkeztetés programban való részvételről  

Tisztelt Képviselő-testület! 

2013. május 1. napon hatályossá vált a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet, amely meghatározza 
a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés szabályait. 

A nyári gyermekétkeztetés célja: 

Azok a gyermekek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, (gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetében a 140%-át) vagyis a 37.050, illetve a 39.900,- Ft-ot rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak. Ez a kedvezmény mindenek előtt a közétkeztetés ingyenes 
igénybevételére jogosít az óvoda kezdetétől az általános iskola befejezéséig. Az említett 
jövedelmi viszonyok közt élő családok számára nagy terhet jelent, hogy a nyári iskolai illetve 
óvodai szünet idejére ezt a kedvezményt nem tudják igénybe venni. Ennek a problémának a 
megoldására ad lehetőséget a nyári gyermekétkeztetés. 

Ennek a feladatnak a felvállalása nem kötelező, mivel a megszervezése többlet munkát és 
költséget hárít a Hivatalokra. Önkormányzatunk a kezdetektől részt vett ebben a programban, 
hogy a településen élő gyermekes családok szociális helyzetén javítson. 2010. évben, július és 
augusztus hónapban 61 gyermek részesült 44 napon keresztül ingyenes étkezésben. 2011. 
nyarán csak a hátrányos helyzetű települések számára nyílt lehetőség ilyen célú állami 
támogatás igénybevételére, ezért Önkormányzatunk nem tudta a nyáron meleg étellel segíteni a 
rászoruló gyermekeket. 2012. évben pedig csak 15 gyermek részére sikerült támogatást 
nyernünk. 

A jelenlegi rendelet alapján minden önkormányzat jogosult 100%-os támogatást igényelni a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 25 %-a számára. 
Településünkön jelenleg 160 kiskorú jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Ezek 
alapján 40 gyermek részére igényelhető a nyári gyermekétkeztetés. 

Magasabb létszám után kaphat támogatást az önkormányzat, ha vállalja, hogy az étkeztetés 
idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a 
gyermekek számára. 

Az önkormányzat a 25 %-os támogatott létszám feletti annyi gyermek után igényelhet további 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből biztosítja az étkeztetést. 

Az étkeztetés összegét napi 440,- Ft-ban, az időtartamát pedig, minimum 44, maximum 54 
napban határozza meg a jogszabály. 

A rendelet további előírása, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő 
értékben kistermelő vagy 40 km-es körzeten belüli mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt 
vagy előállított alapanyagokból biztosítja. Ennek a feltételnek a Fakanál Ételház az előzetes 
vizsgálatunk szerint eleget tud tenni. 

A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével felmértük, hogy mely családok esetében szükséges 
a nyári étkeztetés. A vizsgálat szempontjai a család tényleges jövedelme, gyermekek létszáma és 
hogy milyen, természetes támaszrendszerrel rendelkeznek (pl. nagyszülők). A gyermekek 
kiválasztásánál szerepet játszott a lakóhely is, mert a melegételt szolgáltató Fakanál Ételház, 
ezért a költségért nem tud a meglévő fölött újabb útvonalat vállalni. 
 



 

A nyári gyermekétkeztetés 40 gyermek tekintetében 440,- Ft térítési díjjal 44 nap időtartamban 
774.400,- Ft, melyet 100%- ban a központi költségvetésből igényelünk. Amennyiben kevesebb 
támogatást kapunk, úgy a gyermekek létszámát ezzel arányosan csökkenthetjük. 

 
A Szociális Bizottság a nyári gyermekétkeztetést tárgyalja. 
 
 
Tengelic, 2013. május 13. 
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 


