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biztosítására

El  őadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 03. 08.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 03. 08

A napirendi pont rövid tartalma: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosulásával
a tavalyi év óta a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű
gyermekek  szünidei  gyermekétkeztetésének  megszervezéséről,  amennyiben  azt  a  szülő,  vagy
más törvényes képviselő igényli. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat saját
költségvetése  terhére  más  rászoruló  gyermekek  számára  is  lehetővé  tegye  a  szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés az ingyenes szünidei étkeztetésbe bevonható
gyermekek körére tesz javaslatot. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 1117-5/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban:  Gyvt.)  módosulásával  a  tavalyi  évtől  kezdődően  a  települési  önkormányzatok
kötelesek  gondoskodni  a  hátrányos  helyzetű,  illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  szünidei
gyermekétkeztetésének  megszervezéséről,  amennyiben  azt  a  szülő,  vagy  más  törvényes
képviselő - a jogszabály által előírt formanyomtatványon nyilatkozat benyújtásával - igényli.

A Gyvt. 21/C. §-a a következőképpen rendelkezik:
„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  bölcsődében,  mini  bölcsődében  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  szünidei  gyermekétkeztetés  keretében  a  déli  meleg  főétkezés  (ebéd)  helyben  történő
elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. 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  kiszállítással  is  biztosítható.  A  szünidei
gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható
betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított  étel elvitelét a szülője, vagy más
törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III.
„6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” alcímben szereplő táblázat alapján
- az egy lakosra jutó adóerő-képesség összegét alapul véve - Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  a  2017.  évre  vonatkozóan  3.911.910,-  Ft állami  normatívát  kap  a  szünidei
gyermekétkeztetés biztosítására.
E támogatási összegből kell megoldani az őszi, tavaszi, téli és nyári szünetben - munkanapokon -
a gyermekek egyszeri meleg-étellel való ellátását (ebéd). 
Kiemelendő, hogy az állami normatíva kizárólag a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek étkeztetésére használható fel. Az állami támogatás mértéke a fenti táblázat
alapján gyermekenként 285,-Ft/ebéd. 
A tavalyi év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a gyermekétkeztetésbe bevonható gyermekek
döntő része az általános iskolás korosztályból kerül ki. Ezért, az előkészítő osztály Dunaújváros
Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlésének  37/2013. (XI.22.)  „a közoktatási
intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól”
szóló  önkormányzati rendeletének  alkalmazására  tesz  javaslatot,  és  az  ingyenes  ebéd  árát  a
nyersanyagköltség- és a vállalkozói rezsi  költségeket az általános iskolában igénybe vett  ebéd
után összesen 482,- Ft + ÁFA = 612,- Ft/fő/ebéd összegben javasolja meghatározni.



Tekintettel önkormányzatunk költségvetési törvényben rögzített adóerő-képességére  a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekek napi  étel  adag költségét  nem teljes  összegben
támogatja  a  központi  költségvetési  normatíva.  Egy  gyermek  napi  étkezése  után  (adagonként)
bruttó 285,- Ft normatíva összeget vehet igénybe önkormányzatunk, az e feletti rész-összeget, ami
327-,  Ft-ot  tesz  ki  a  hozzá  kapcsolódó  rezsi  költség-hányaddal  önkormányzatunknak  kell
előteremtenie a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében is.
A szünidei étkeztetést  az évközi  szünidőkben (őszi,  téli,  tavaszi)  minden munkanapon, a nyári
szünidő alatt legalább 43 munkanapon, illetve a bölcsőde, óvoda zárva tartásának időtartamára
ingyenesen kell biztosítani a fenti kör számára.
A Gyvt. lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a települési önkormányzatok - döntésüktől függően
- más hátrányos helyzetű, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek számára is lehetővé tegyék a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. 

Dunaújvárosban  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  kiskorú  gyermekek
száma 2017. március 1. napján 711 fő volt (a létszám napról napra változik). Közülük a hátrányos,
illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  száma  253  fő  (létszámuk  szintén  változó).
Önkormányzatunknak  -  a  Gyvt.  alapján  -  a  szünidei  gyermekétkeztetés  megszervezésének
kötelezettsége csak a 253 fő vonatkozásában áll fenn.
Önkormányzatunk évek óta rendszeresen szervezi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek ingyenes nyári gyermekétkeztetését.  A tapasztalatok mindig azt mutatták,
hogy a rászorultak közül évente mintegy 300 fő igényelte a napi egyszeri meleg étel biztosítását a
nyári időszakban, míg a többi szünidőben ennél jóval alacsonyabb az érdeklődés az étkeztetés
iránt.  Az  óvodás  gyermekek  szülei  gyermekük  étkeztetését  augusztus  hónapban  (amikor  a
gyermeket  az  ügyeletes  óvodába  kellett  vinniük)  a  meleg  ebéd  éthordóban  történő  elvitelével
oldották meg. 

Döntést igényel, hogy az önkormányzat csak a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek
részére  biztosítsa  a  szünidei  étkeztetést,  vagy  annak  lehetőségét  valamennyi  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára terjessze ki önkormányzatunk. 
Döntést  igényel  továbbá,  hogy  az  ingyenes  meleg  ebéd  lehetőségét  azoknak  az  óvódás  és
bölcsődés  gyermekeknek  is  biztosítsuk,  akik  augusztus  hónapban  az  ügyeletes  óvoda
szolgáltatását nem kívánják igénybe venni.

A fentiek alapján az előkészítő osztály javasolja,  hogy a déli  meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztásának  lehetőségét  a  hátrányos,  illetve  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken felül valamennyi azt kérelmező:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás korú gyermek számára a
2016/2017. nevelési év végétől, azaz 2017. év június 19. napjától augusztus 31. napjáig
minden munkanapon, továbbá

- a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülő  bölcsődés,  és  óvodás  korú
gyermekek számára 2017. év augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időben
minden munkanapokon biztosítsa önkormányzatunk.

Döntéshozatalt segítő áttekintés a 2016-os évben lezajlott étkeztetésekről: 
Tavaszi szünet  : az első szünidei ingyenes étkeztetésre a tavaszi szünetben 3 munkanapon ke-
resztül került sor. Ekkor 116 gyermeknek biztosítottunk meleg ebédet 210.888,- Ft értékben, mely-
ből a központi támogatásból 42.750,- Ft-ot igényelhettünk vissza, az önkormányzati ráfordítás ösz-
szege 168.138,- Ft volt.
Nyári szünet: a nyári szünidő alatt 252 gyermek étkeztetéséről gondoskodott önkormányzatunk, -
53 munkanapon keresztül - melynek költségvonzata 7.257.456,- Ft volt. Ekkor a központi támoga-
tásból 1.631.340,- Ft-ot igényelhettünk vissza, az önkormányzati ráfordítás összege 5.626.116,- Ft
volt. A nyári szünetben lefőzött ételadagok száma megközelítette a 12 ezret.
Őszi szünet: a szülők az őszi szünidei étkeztetésre 99 fő gyermek után nyújtották be igényüket,
ennek költségvonzata 179.982,- Ft volt, melyből a központi támogatás összege 39.330,- Ft, az ön-
kormányzati forrás összege 140.652,- Ft. Az étkeztetés 3 munkanapon keresztül zajlott.
Téli szünet: a téli szünidőre 119 gyermek téli szünidei étkeztetését szükséges biztosítanunk 2016.
december  22-étől  30-áig  hat  munkanapon  keresztül.  A téli  szünidei  étkeztetés  költségvonzata



432.684,- Ft, melyből a központi támogatás összege 100.890,- Ft, az önkormányzati forrás össze-
ge 331.794,- Ft. Az étkeztetési napok száma 6 munkanap volt. 

Az  alábbi  táblázat  összefoglaló  áttekintést  nyújt  a  fenti  adatokról,  az  étkeztetett  gyermekek
létszámáról és annak bekerülési költségeiről: 

Időszak Gyermekek
száma

Étkezési na-
pok száma

Önkormányzati
ráfordítás

Központi tá-
mogatás

Mindösszesen

Tavaszi szünet 116 fő 3 168.138,- Ft 42.750,- Ft 210.888,- Ft

Nyári szünet 252 fő 53 5.626.116,- Ft 1.631.340,- Ft 7.257.456,- Ft

Ősz szünet 99 fő 3 140.652,- Ft 39.330,- Ft 179.982,- Ft

Téli szünet 119 fő 6 331.794,- Ft 100.890,- Ft 432.684,- Ft

Mindösszesen 586 fő 65 6.266.700,- Ft 1.814.610,- Ft 8.081.310,- Ft

A 2017-es év teljes szünidei étkeztetési költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet 10. Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosított.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést,  hogy várható becsült  költségei alapján ezen gyermek-étkeztetés
szolgáltatás  beszerzése  nem  közbeszerzési  eljárás  köteles.  Önkormányzatunk  közbeszerzési
tanácsadójának az előterjesztéshez fűzött szakvéleményét a 2. számú melléklet tartalmazza.
Fentiek  miatt  -  minden  egyes  szünidő  előtt  -  a  szolgáltató  kiválasztására  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  VII.  Fejezetében
rögzítettek alapján kerül sor. Az előkészítő osztály az eddigi tapasztalatok alapján javasolja, hogy
önkormányzatunk az alábbi dunaújvárosi székhelyű - közétkeztetési  követelményeket teljesíteni
tudó - gazdasági szereplőktől kérjen be árajánlatot az egyes étkeztetések lebonyolítására: 

1. Kernács Pál Vendéglátó Kft.,
2. Gasztro-Life Kft.,
3. Ceka & Csoki Bt.,
4. Proviant-Kiss Kft.

Az  előterjesztést  az  előkészítés  szakaszában  a  Költségvetési  és  pénzügyi  osztály  vezetőjével
egyeztettük, aki az előterjesztést láttamozással látta el.
A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést 2017.  március  07-ei  ülésén
megtárgyalta, és azt 7:0:0 arányban egyhangúan támogatta.
A pénzügyi  bizottság az előterjesztést 2017.  március  07-ei  ülésén megtárgyalta,  és  azt  6:0:0
arányban egyhangúan támogatta.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017.  március  08-ai  ülésén
megtárgyalta, és azt 4:0:0 arányban egyhangúan közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság az előterjesztést 2017.  március  8-ai  ülésén
megtárgyalta, és azt 5:0:0 arányban egyhangúan támogatta.

Fentiek alapján, a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az alábbi határozati javasla-
tot terjesztjük elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (III.16.) határozata

a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy a 2017.  évi  szünidei ingyenes
gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben biztosítja a rászoruló dunaújvárosi 
- hátrányos helyzetű, és
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett 



- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére.
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2017.  évi  nyári  ingyenes

gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú  
- hátrányos helyzetű, és
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett 
- a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülő gyermekek részére az intézmény

nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a gyermek 2017. év augusztus
hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2017.  évi  nyári  ingyenes
gyermekétkeztetést  az  iskolás  korú  (általános,  illetve  középiskolás)  gyermekek  részére  2017.
június  19-től  2017.  augusztus  31-éig  tartó  időszakban,  összesen  54  munkanapon  keresztül
biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek után járó  központi  költségvetési  normatíva  által  nem fedezett  összegre  vonatkozó,
valamint  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  étkezetésének
forrását  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelet  4.  melléklet  10.
Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes szünidei étkeztetések
lebonyolítására a  Kernács Pál  Vendéglátó Kft.,  a  Gasztro-Life  Kft.,  a  Ceka & Csoki  Bt.,  és a
Proviant-Kiss Kft-től kér be árajánlatokat.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. számú mellékletében
szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak tartalmával.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  -  a
szülőktől/törvényes képviselőktől beérkező igények alapján - a 2017. év tavaszi, nyári, őszi, téli
szünidei étkeztetésére vonatkozó - az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett és
aláírásra javasolt  - „Vállalkozási szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a kiválasztott szolgáltatóval
megkösse. 

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző 
Határidő:          2017. december 31-ig folyamatos 
      

Dunaújváros, 2017. március 16.

       Lőrinczi Konrád s.k.       Tóth Kálmán s.k.
             a szociális, egészségügyi                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
           és lakásügyi bizottság elnöke                                elnöke

          Pintér Attila s.k.        Hingyi László s.k.
          a pénzügyi bizottság elnöke                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság

    elnöke
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