
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1997. évi XXXI. törvény 

Szünidei gyermekétkeztetés 

21/C. §171 (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 szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2019.(IV.29.) önkormányzati 
rendelet 

 
7. Nyári és szünidei szociális gyermekétkezés 

 
17. § (1) Az önkormányzat nyári/szünidei szociális gyermekétkezés keretében rendkívüli 
gyermekvédelmi települési támogatást biztosíthat a Gyermekjóléti Szolgálat által 
támogatásra javasolt rászoruló gyermekek részére. 
 
(2) A képviselő-testület az adott költségvetési évben biztosított nyári/szünidei szociális 
gyermekétkezésről külön határozattal dönt. A képviselő-testület a határozatában 
megállapítja a jogosultság részletes feltételeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordány Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
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Előterjesztés nyári szociális gyermekétkezésre 
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2019.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet 17. § alapján 
 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 

1. Az Önkormányzat a 2020. évi rendkívüli települési gyermekvédelmi támogatás 
terhére 2020. július 1-től 2020. augusztus 31-ig, a munkanapokon (42 nap) nyári 
szociális étkezést – meleg főétel - biztosít a településen élő rászoruló gyermekek 
részére. 

 
2. Az Önkormányzat a szociális étkezést az ISZEK Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) javaslata alapján biztosítja, elsősorban a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára. 

 
3. A 2.) pont alá nem tartozó rászorulók számára a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére, a Szolgálat javaslata alapján biztosítható az étkezés. 
 

4. Az étkezést helyben fogyasztással; az ISZEK-ből történő elvitellel; kivételesen 
kérelemre az ISZEK lakásra szállításával lehet igénybe venni. 

 
5. Az 1.) pontban foglalt időtartamra az Önkormányzat 1.500 Ezer forint 

támogatást biztosít. 
 
 
Bordány, 2020. június 23. 
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