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nyári szünidei

MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Amint arról a 2020/2021. tanév ősz, illetve téli szünetek kapcsán már szó volt, a gyermekek
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) értelmében a települési önkormányzatok új
feladata, hogy a tanév szüneteiben szünidei gyermekétkeztetést biztosítsanak a törvényben
meghatározott személyi kör részére.
Szünidei gyermekétkeztetésben részesítendők köre:
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű (ún. 2H-s) gyermek,
és halmozottan hátrányos helyzetű (ún. 3H-s) gyermek részére ingyenesen biztosítja (ez a
kötelező).
Jelenleg 4 gyermek esetében van megállapítva a hátrányos (ennyi szülő kérte ennek
megállapítását), és közülük is persze csak azoknak kellene a szünidei étkeztetést biztosítani,
akinek a szülője ezt kéri.
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen azon rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére, akik nem hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetűek, ingyenesen biztosíthatja (ez nem kötelező).
Összesen – a szünidei étkeztetéssel érintett 3-18 éves korosztályban – 161 gyermeknek
állapítottuk meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, és közülük is
persze csak azoknak kellene a szünidei étkeztetést biztosítani, akinek a szülője ezt kéri.
Februárban valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjét
tájékoztattuk, hogy milyen módon részesülhet ún. alanyi jogon szünidei gyermekétkeztetésben –
azaz kerülhet be a „kötelező körbe” - a gyermek, azaz, hogy kérje a 2H-s vagy a 3H-s státusz
megállapítását. A testületi előterjesztés elkészítéséig csak néhány szülő érdeklődött a lehetőségről,
tényleges kérelemért nem keresték fel kollégáinkat.
A kérdés, hogy az önkormányzat az őszi és téli szünethez hasonlóan most is csak a kötelező ellátást
biztosítja, vagy felvállalja a nem kötelező feladatot, és valamennyi, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítja a tavaszi és nyári szünetben az étkeztetést?

Tavaszi szünetben biztosított étkezés időtartama:
A tavaszi szünet 2021. április 1-től 2020. április 6-ig tart. Így az idei tavaszi szünetben 2
munkanapon kell az étkezést biztosítani.
Nyári szünetben biztosított étkezés időtartama:
A nyári szünet 2021. június 16.-tól 2021. augusztus 31.-ig tart, amely 54 munkanapot ölel fel. A
vonatkozó jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a nyári tanítási
szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon szervezi meg.
A kérdés, a nyári szünidei étkeztetéssel kapcsolatban, hogy csak a jogszabályban kötelezően előírt
43 munkanapon, vagy a nyári szünet teljes ideje alatt, azaz 54 munkanapon biztosítja-e az
Önkormányzat a szünidei étkeztetést?

Javaslat:
A költségvetési törvény alapvetően a kötelező személyi kör ellátásához biztosít központi
támogatást. Amennyiben a nem kötelező körnek is nyújtanánk az ellátást, úgy ehhez egyéb forrást
kell találni.
Jogszabályi rendelkezés, hogy a települési önkormányzat a szünidőben a déli meleg főétkezés –
alapvetően - helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik, azonban az étel
elvitelével is biztosítható.
Ezen és a fenti információk alapján javaslom, hogy csak a törvényben kötelezően előírt személyi
körnek biztosítsuk a tavaszi és nyári szünidő alatt az étkeztetést, az ételek elvitelére adva csak
lehetőséget.
A napok száma tekintetében is javaslom a nyári szünidei étkeztetés esetén a kötelező, azaz 43
munkanapon biztosítsuk a nyári étkeztetést a konyhai dolgozók évi rendes szabadságának
kiadhatósága miatt.
A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján azonban jelenleg a polgármester gyakorolja a
Képviselő-testület hatásköreit, ezért a pályázatok elbírálásáról is a polgármester dönt.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy előterjesztésem alapján dönteni szíveskedjen.
Mindszent, 2021. február 18.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

37 /2021. (II.18.) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Döntés a tavaszi és nyári szünidei étkeztetésről
Határozati javaslat
A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Katv.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok,
hogy a 2020/2021-es tanév tavaszi és nyári szünetében a gyermekek védelméről szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C § (1) bekezdés a) pontjába foglalt személyi kör részére biztosítjuk a
szünidei gyermekétkeztetést, a kötelezően előírt munkanapokon, az ételek elvitelével.
Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester
jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Integrált Szolgáltató Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda

K.m.f.
Zsótér Károly Sándor
polgármester

