
A 3. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Nyári gyermekétkeztetésről döntés 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Idén is van lehetőség a nyári gyermekétkeztetésre. Jogosult az a gyermek (rászoruló), aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ennek összlétszáma 183 fő.  
 
Elvégeztük a felmérést, eddig 26 gyermek szülője kérte a nyári gyermekétkeztetésben való 
részvételt. Pontos gyermeklétszámot 2014. április 29. napján tudunk mondani.  
 
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2-5.§-a és a 7. § (3) bekezdése az alábbiakat mondja ki:  

„2. § (1) A települési önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti költségvetési támogatást (a 

továbbiakban: támogatás) a 2014. június 16-ától 2014. augusztus 29-éig terjedő időszakban 

legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére - a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) 

pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen - biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez 

(ebédhez) használhatja fel, ha az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg 

legalább harminc százalékának megfelelő értékben 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti 

mezőgazdasági őstermelő által, 

b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 

30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő által, 

c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontja 

szerinti családi gazdálkodó által, 

d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18. 

pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) 

bekezdése szerinti mikrovállalkozás által, 

e) szociális szövetkezet által, vagy 

f) közfoglalkoztatás keretében az adott településen 



[az a)-f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: termelő] megtermelt vagy előállított 

alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladatkörében termelteti. 

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti termelő gazdasága helyének a támogatást felhasználó 

települési önkormányzat székhelye szerinti megyében (fővárosban), vagy azzal szomszédos 

megyében (Pest megye esetén a fővárosban is), vagy a települési önkormányzat székhelyétől 

légvonalban számítva Magyarország területén 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. 

(3) A támogatás összegének legfeljebb húsz százaléka felhasználható közvetlenül az (1) 

bekezdés szerint biztosított melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) 

költségén felül felmerülő költségek fedezésére. 

3. § (1) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 

forint. 

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

4. § (1) Az étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében - a 

rászoruló gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása 

esetén - a 2. § (1) bekezdésében meghatározott időszaknál rövidebb is lehet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a települési önkormányzat az étkeztetésbe további, a 6. § 

szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. 

(3) Ha a települési önkormányzat az étkeztetést a 3. § (1) bekezdésében meghatározottnál 

alacsonyabb összegből biztosítja, a támogatás fennmaradó részéből az étkeztetésbe további, a 6. § 

szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. 

(4) Ha az étkeztetés időtartama alatt a gyermek nagykorúvá válik vagy rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszűnik, a települési önkormányzat tovább 

biztosítja az étkeztetésben való részvételét, feltéve, hogy az étkeztetésbe további rászoruló 

gyermeket nem tud bevonni. 

5. § (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek után 

a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint igényelhet támogatást. 

(2) A leghátrányosabb helyzetű település települési önkormányzata az általa a 2-4. § szerint 

biztosított melegétkeztetésben részesülő valamennyi rászoruló gyermek után saját forrás nélkül 

igényelheti a támogatást. 

(3) A hátrányos helyzetű település települési önkormányzata 

a) az általa a 2-4. § szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után a 

rászoruló gyermekek ötven százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelheti a 

támogatást, 

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, 

ahány rászoruló gyermeknek a 2-4. § szerinti feltételek mellett saját forrásból történő 

melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. 



(4) A (2) és (3) bekezdésbe nem tartozó település települési önkormányzata 

a) az általa a 2-4. § szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után a 

rászoruló gyermekek huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül 

igényelheti a támogatást, 

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, 

ahány rászoruló gyermeknek a 2-4. § szerinti feltételek mellett saját forrásból történő 

melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. 

(5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett 

nyári gyermekétkeztetésben vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló 

gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési 

önkormányzatnak.” 

7.§  

… 

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a 

miniszter legalább a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási 

összeg huszonhét százalékának megfelelő összegű támogatást állapít meg. 

…”  

III. A döntés anyagi kihatása:  
A Rendelet 5.§ (4) bekezdés a) pontja szerint nincs, mivel az összlétszám 25%-ig lehet saját 
forrás nélkül igényelni, a b) pont szerint lenne. Akkor lesz, ha nem kapjuk meg a támogatást 
egészében. Ezt előre nem lehet tudni, erről a miniszter dönt a Rendelet értelmében.  

 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
…/2014. (……..) számú  

Határozata  
 
A Képviselő-Testület  

1. Részt kíván venni A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 
20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a nyári 
gyermekétkeztetésben a rászoruló gyermeklétszám maximum 25%-ára a Rendelet 5. § (4) 
bekezdés a) pontjának megfelelően.  
 

2. A végleges nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermeklétszám meghatározására felkéri 
a polgármestert és a jegyzőt.    

 
3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a Rendeletben foglaltak 

figyelembevételével adja be.  
Határidő: azonnal.  
Felelős: a polgármester és a jegyző  



 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. április 22.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 

 

 

 


