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Tisztelt Képviselő-testület!
Nyári étkeztetés és a gyermekek napközbeni ellátása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § 3) bekezdése b pontjában foglaltak valamint a (4) bekezdésben foglaltak alapján a gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét
pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség
teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az alábbiak szerint szabályozza az intézményi óvodai és iskolai étkeztetést a 21/A. § alapján ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az
intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődei
ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, a gyermekek
és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
A gyermekétkeztetést biztosítja a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó
központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a
továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelésioktatási intézményben.
A fenti törvény 21/B. § alapján Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell
biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára,
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
vagy nevelésbe vették;
az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették; az 1–
8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket
nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
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Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.
Szünidei gyermekétkeztetés
A Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és
az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az ennél idősebb
gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, 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.
Gyermekek napközbeni ellátása
A törvény továbbá 41. § szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban
élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása
melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló
vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az
ellátásról nem tud gondoskodni.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának
formái – a gyermekek életkorának megfelelően – a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás.
A fenti jogszabályok alapján a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának időtartamáról, helyszínéről a későbbiekben a család- és gyermekjóléti szolgálat és az iskolatérítési díj beszedőjén keresztül tájékoztatva
lesznek kérelmező családok.
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Határozat Javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a gyermekek napközbeni ellátása helyszíneként Balatonboglár, Viola utca
17. szám alatti Balatonboglár Általános Iskola Viola utcai épületét jelöli.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a Balatonboglár Kollégiumi konyhán (8630
Balatonboglár, Mátyás K. u. 12.) keresztül történik valamint az étkeztetés szintén a kollégiumban lesz.
A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartama és a napközbeni ellátás
2016. 06. 15 napjától 2016. augusztus 31 napjáig tart.
A napközbeni ellátás során a gyermekekre felügyelők kiválasztására és a velük megkötendő megbízás szerződés aláírására felhatalmazza a Képviselő-testület Mészáros
Miklós polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

